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Voorwoord

Dit is een goede beslissing!

Gefeliciteerd en welkom op de opleiding pupillenscheidsrechter.  
Vandaag sta je aan het begin van misschien wel een mooie carrière  
als scheidsrechter.

In deze opleiding leer je meer over de taak die de scheidsrechter heeft bij 
een voetbalwedstrijd. Ook leer je over de spelers die onder jouw leiding 
vallen en krijg je spelregelkennis.

Verder worden er tips behandeld die je kunt gebruiken bij het fluiten.  
En als laatste leer je over de straftijdregeling in het jeugdvoetbal.

In de bijlage staat een overzicht van opleidingen die je na de opleiding  
tot pupillenscheidsrechter kunt volgen.

De informatie die in dit boekje staat gebruik je samen met de DVD tijdens 
de opleiding. We wensen je veel plezier met deze opleiding en succes met 
fluiten van pupillenwedstrijden.

KNVB Academie
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leiding geven  
en begeleiden

Wat je moet weten over pupillen
f-pupillen:	5-7	jarigen
In de F3 van Hollandia spelen stuk voor stuk fijne jongens. Maarten 
bijvoorbeeld is een geboren voetballer. Zodra hij zaterdagochtend wakker 
wordt, denkt hij al aan de wedstrijd. Kriebels in de buik. Maarten is de 
brutaalste van het stel, is snel en weet waar hij moet lopen. Bovendien,  
de bal is van hem.

Ploeggenoot Sven daarentegen zoekt altijd de drukte op. Een kluitjes
voetballer, maar is niet minder enthousiast. Zijn vader roept geregeld vanaf 
de zijlijn dat hij vrij moet lopen, maar wat is vrijlopen eigenlijk? ‘Ik doe toch 
gewoon lekker mee’, denkt Sven. En dan is er nog Thijs. Hij is weer heel 
anders. Thijs is een dromer. Als hij op het veld staat, kan het zo maar zijn 
dat hij slechts oog heeft voor een overkomend vliegtuig.

Fpupillen zijn sterk op zichzelf gericht en hebben weinig gevoel om dingen 
samen te doen. In de eerste weken van het seizoen, als de kinderen zich 
net aangemeld hebben bij een club, willen zij alleen maar tegen een bal 
trappen en plezier hebben. Het spelen staat voorop en in het spel zit nog 
geen enkele vorm van samenwerken en tactiek. De Fpupillen spelen 
wedstrijden van 7 tegen 7.

Conclusie: leiding geven aan beginnende voetballertjes vergt inlevings
vermogen. Voel de wedstrijd aan en probeer je te verplaatsen in hun wereldje.

e-pupillen:	8-10	jarigen
De E1 van Meerburg is al een echt team. Ze voetballen met elkaar om 
doelpunten te maken. Veel doelpunten liefst. Als Stan in de allerlaatste 
minuut in een bloedstollende wedstrijd de winnende treffer scoort uit een 
voorzet van Cees, duikelen de spelers over elkaar heen. ‘We hebben 
gewonnen’ zegt Stan, de trotse aanvoerder, na afloop in de kleedkamer. 
Met de nadruk op we.

Stan, Cees (de man van de voorzet) en hun ploeggenoten begrijpen wat de 
bedoeling is van samenspelen, mandekken en vrijlopen. Het motto ‘vrijheid 
blijheid’ en kluitjesvoetbal past hen niet meer.
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Bij het oefenen van vaardigheden staat het voetbal centraal en worden 
spelvormen bewust getraind. Ook Epupillen spelen 7 tegen 7.

Je hebt nu al een paar bladzijdes uit het cursusboek gelezen. En? Sta je al 
te springen om een pupillenwedstrijd te fluiten? Stel dat je binnenkort een 
wedstrijd gaat leiden, denk dan niet dat je constant moet fluiten.

Een belangrijke les die je moet onthouden: fluit niet meer dan strikt nood
zakelijk is (basisregel). En als je fluit, doe dit dan kort en duidelijk. Laat in 
het fluitsignaal eventueel de ernst van de overtreding klinken.

Wanneer fluit je wel als scheidsrechter en wanneer niet? Om met die laatste 
vraag te beginnen. Een scheidsrechter hoeft niet te fluiten als er duidelijk 
sprake is van een doelpunt of als de bal duidelijk over de zijof doellijn is 
gegaan. Ook voor het nemen van een gewone vrije schop of hoekschop 
hoeft er niet gefloten te worden. De scheidsrechter mag dan wel een teken 
geven of gebaar maken dat de bal gespeeld mag worden.

Wanneer	je	als	scheidsrechter	moet	fluiten
 bij een aftrap (begin eerste of tweede helft); na aftrap doelpunt
 einde eerste en tweede helft
 voor een overtreding en het nemen van een strafschop
  als het onduidelijk is of de bal wel of niet het doelvlak heeft gepasseerd 

(dit is het denkbeeldig vlak tussen de achterkant van de doelpalen, 
doellat en doellijn)

 inworp verkeerd is gegaan of vanaf de verkeerde plaats is ingeworpen
  spel moet onderbreken voor een blessure, een verkeerde wissel, onregel

matigheden of dat er iemand of iets (bijv. een hond) het veld opkomt.
  indien het muurtje niet op de juiste afstand staat voordat een vrije schop 

is genomen.
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Voor de vader van Diederik, die in de E3 speelt van vv Oldenzaal, is het 
vandaag een spannende dag. Voor het eerst leidt hij een pupillenwedstrijd 
en nog wel op het hoofdveld.

Last van knikkende knieën?
‘Een beetje’, zegt Diederiks vader, terwijl hij zijn spiksplinternieuwe scheids
rechterstenue met KNVB embleem aantrekt.

‘Ik hoop dat ik niet al te veel commentaar krijg.’

Na afloop van de wedstrijd puft Diederiks vader, die overigens Björn heet, 
uit in de kleedkamer. Met een bezweet voorhoofd en een doordrenkt shirt 
zegt hij dat alles soepeltjes is verlopen.

‘Ik had mij goed voorbereid. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd.’

Wat je als scheidsrechter moet kunnen
‘Scheidsrechter, scheidsrechter, mag ik deze vrije schop in een keer 
nemen?’, vraagt Jim opgewonden. De vrije trappenspecialist van  
EDO E1 ziet zijn kans schoon.
‘Ja, dat mag’, antwoordt de scheidsrechter.
Terwijl de spelers van de tegenpartij haastig een muurtje formeren, trekt Jim 
zijn voetbalkousen hoog tot in zijn knieholtes op en gaat hij achter de bal 
staan. Klaar om de vrije schop te nemen.
Ondertussen heeft de scheidsrechter het muurtje op de juiste afstand 
gezet. ‘Staan ze niet een beetje te dichtbij?’, vraagt Jim. De scheidsrechter 
schudt zijn hoofd en geeft aan dat de vrije schop genomen kan worden.

Weet jij de officiële afstand?

Naast spelregelkennis moet je als scheidsrechter goed positie kiezen om het 
spel goed te kunnen volgen. Ook belangrijk: denk na voor je een beslissing 
neemt en communiceer duidelijk en helder met spelers en leiders. Geef 
uitleg als het nodig is. Andere aspecten die een rol spelen zijn: vastberaden 
optreden en consequent/logisch zijn, voel een wedstrijd aan en als je fluit 
doe dat dan goed en luid (voor iedereen hoorbaar). Het speelveld controleren 
en de uitrusting van de teams behoren ook tot je taken.

O ja, om even terug te komen op de vorige vraag van net. De muur moet, 
bij de E en Fpupillen, bij het nemen van een vrije trap op een afstand van 
minstens 5 meter staan. Wellicht weet je ook al dat dit bij wedstrijden op 
een groot veld 9.15 meter moet zijn!

Belangrijk:

Als pupillenscheidsrechter vervul je een officiële functie 
binnen de KNVB. De KNVB verwacht het volgende van jou:
1  Gedraag je steeds netjes in woord en gebaar.
2  Draag tijdens het leiden van een wedstrijd geen kleding 

waarvan de kleur te veel overeenkomt met die van één 
van de partijen. Zorg dat het embleem links op borst
hoogte op het shirt is bevestigd.

3  Zorg dat je een pen of potlood, een scoreblok, een 
tossmunt, een horloge en natuurlijk een goede scheids
rechtersfluit bij je hebt.

4  Na de wedstrijd wordt het uitslagenformulier in het bijzijn 
van de leiders ingevuld en ondertekend.
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Gebaren	maken	of	richting	aangeven	en	uitleg	geven
‘AFC gooit in.’
‘Handsbal. Vrije schop voor Achilles’29.’
‘Hoekschop voor AFC.’

Bovenstaande kreten komen uit de mond van Hans Verploeg, leider van AFC 
E2. Hans treedt vandaag als scheidsrechter op en laat zich duidelijk horen.

Is dat goed? Ja dat is zeker goed!

Sterker nog, als pupillenscheidsrechter is het een voorwaarde dat je 
duidelijk bent. Zowel in gebaar (richting aangeven) als in woord. Waarom? 
Omdat Fen Epupillen niet altijd weten wat je bedoeld.

Wat betekent dit op het veld tussen de spelers? Als scheidsrechter moet je 
bij de ballen die over de zij of doellijn gaan en bij overtredingen niet alleen 
de richting aangeven, maar ook goed hoorbaar zeggen wie mag inwerpen of 
de vrije schop mag nemen. Als het kan moet de scheidsrechter ook zeggen 
welke overtreding is begaan. Nog beter is het met een gebaar aan te geven 
welke overtreding is gemaakt (bijvoorbeeld duwen, vasthouden, hands).

Wat	doe	je	bij:

Inworp: Richting aangeven en zeggen wie mag gooien en 
een korte uitleg geven.

Bal over doellijn: Aangeven en zeggen of het een hoek
schop of doelschop is (bij 7 tegen 7 mag de keeper de  
bal uitwerpen of uittrappen).

Overtreding: Richting aangeven en zeggen voor wie de vrije 
schop is. Eventueel zeggen en/of gebaren welke overtreding 
is gemaakt.

Richting aangeven en gebaren zijn voor de toeschouwers. 
Mondeling uitleggen, eventueel verduidelijkt met gebaren  
is voor de spelers.
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ouders/coaches langs de lijn
Scheidsrechter Verhoek blaast op zijn fluit voor het einde van de eerste 
helft. De drukbezochte kampioenswedstrijd Genemuiden E4 tegen Benne
kom E3 kent een 44 tussenstand. Veel goals. Veel spanning. En de zon 
schijnt ook nog eens op het prachtige sportpark. Toch is het voor scheids
rechter Verhoek geen makkelijke ochtend.

‘Allesbehalve dat’, reageert hij in de kleedkamer tussen een paar slokken 
thee door. ‘De spelers gedragen zich voorbeeldig, maar de ouders langs  
de lijn niet. Er zijn ouders die de boel vreselijk ophitsen. Dat is niet normaal 
meer. Winnen is leuk, maar toch niet ten koste van alles!

Je hebt ze in alle soorten en maten en je krijgt ze er gratis bij: fanatieke 
ouders langs de lijn. Moet je daar als scheidsrechter wat mee? Als ze te 
fanatiek worden en hun felle aanmoedigingen voor problemen en/of 
negatief gedrag op het veld zorgen, is het antwoord: ja!

Het helpt als je vooraf met de coaches/leiders duidelijke afspraken maakt. 
Bijvoorbeeld waar de wissels plaatsvinden en waar zij zelf kunnen plaats
nemen (naast de echte/grote doelen). Maak duidelijk dat het speelveld 
alleen voor de spelers is. Vertel de coaches ook dat er niemand op de 
middenlijn mag staan. Door dit wel toe te laten bestaat de mogelijkheid  
dat ze in het speelveld van 2 wedstrijden staan.

Hoe	handel	je	bij:

  als het gedrag van coaches en ouders een negatieve 
invloed heeft op het sportieve verloop van de wedstrijd 
laat dat dan aan de coaches/leiders weten.

  spreek hen aan op hun gedrag, maar doe dit wel altijd 
netjes. Vertel wat dit gedrag veroorzaakt en wijs op hun 
verantwoordelijkheid en zeg hen dat zij het goede 
voorbeeld moeten geven.

  vraag om rust langs de lijn en zeg dat spelers er last van 
hebben en zo hun plezier in het spel dreigen te verliezen.

 ga vooral niet in discussie met coaches en/of ouders.
  leg uit dat het gaat om spelplezier en niet alleen om  

te winnen.
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Zorg dat je de regie in handen houdt. Schroom niet om maatregelen te 
nemen. Als ouders ernstige overlast veroorzaken, laat ze dan achter de 
hekken plaatsnemen. Als dat leidt tot problemen in het veld, blijft er niets 
anders over dan de wedstrijd te beëindigen en roep daarbij hulp in van de 
scheidsrechterscoördinator of een commissie of bestuurslid.

Hieronder staan drie voorbeelden. Probeer je eens in te denken hoe jij zal 
reageren als een van deze situaties zich tijdens een wedstrijd voordoet?

‘Hé thuisfluiter, dat is een strafschop’, roept de intens meelevende leider je 
luid en duidelijk toe. Niet veel later roept hij opnieuw. ‘Je kan er geen hout 
van.’ Het commentaar ontgaat de spelers op het veld niet. Ze beginnen 
harder te voetballen en maken meer overtredingen. Het gedrag van de 
leider heeft duidelijk een negatief effect op zijn spelers? Wat doe jij?

De moeder van Cees is bloedfanatiek. Zij gaat volledig op in het spel.  
Als Cees een tegenstander een trap geeft, reageert zijn moeder verheugd. 
“Goed gedaan joh. Doorgaan. Doorgaan!” Het komt de sfeer in het veld niet 
ten goede. Het slachtoffer zint op wraak en schopt Cees even later vol op 
zijn kuit. ‘Zo die heb je terug’, is het begeleidende commentaar. De leider 
en ouders zeggen er niets van. Wat doe jij in dit geval?

En wat te denken van deze lastige situatie? Tijdens de wedstrijd komt  
een speler huilend naar je toe ‘Wat is er aan de hand?’, vraag je hem.  
‘Die ouders staan te vloeken op ons team, omdat we niet goed genoeg 
voetballen en ik kan er niets aan doen’, zegt hij. Grote tranen rollen over 
zijn wangen. ‘Wat wil je dat ik er aan doe?’ vraag je hem. Op jou rust nu  
de verantwoordelijkheid. Je moet iets ondernemen, anders loopt de zaak 
uit de hand. Wat doe je?



Leerstof  |  2322  |  Pupillenscheidsrechter

Hoe pas je de 
spelregels toe?

Spelregels 7 tegen 7
Stan wil niets liever dan profvoetballer worden. De technische linksbuiten 
van VVOG E2 is helemaal hoteldebotel van het spelletje. Hij kijkt voetbal  
op televisie, speelt voetbalgames op de Playstation, leest over voetbal, 
verzamelt Paninivoetbalplaatjes en natuurlijk is de bal altijd binnen voet
bereik. Kortom, Stan is voetbal. Laatst had hij in de klas een tikkie opschep
perig gezegd dat hij alles, maar dan ook werkelijk alles van voetbal wist.  
En toen kwam de vraag van de meester. ‘Stan, hoe groot is een speelveld 
bij voetbal eigenlijk?’ Ai, was dat even slikken voor Stan.

De	afmetingen
Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte mag variëren tussen 50 en 
70 meter. De breedte tussen 35 en 52,5 meter.

toelichting
Geadviseerd wordt om op een normaal voetbalveld (100 x 64 meter tot  
105 x 69 meter) een veldje uit te zetten. Dit veld heeft dan de afmetingen 
van ca. 64 x 50 meter (half voetbalveld). De lengte en de breedte verhouden 
zich bij voorkeur van 7:5.

Op de volgende pagina staan 2 voorbeelden van 7 tegen 7velden. Op het 
eerste voorbeeld staat een veld afgebeeld alsof er op een normaal voetbal
veld wordt gespeeld en bij voorbeeld 2 staat een 7 tegen 7veld afgebeeld.

Het	doel
Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 meter 
(van binnenuit gemeten). De breedte (dikte) van doelpalen en doellat mag 
niet meer dan 8 cm en niet minder dan 6 cm bedragen. De doelpalen en 
doellat moeten dezelfde breedte hebben. Doelpalen en doellat mogen 
vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn. Aan de achterzijde van 
de doelpalen en doellat moet een net zijn aangebracht. Het doel mag geen 
scherpe of uitstekende delen hebben.
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toelichting
  Uit veiligheidsoverwegingen verdienen doelen die in kokers in de  

grond op een vaste plaats worden geplaatst de nadrukkelijke voorkeur. 
Na gebruik kunnen deze doelen in zijn geheel worden verwijderd of in 
delen worden gedemonteerd en afgevoerd. De kokers moeten daarna 
worden afgesloten.

  Verplaatsbare doelen mogen worden toegepast mits deze op stevige  
en veilige wijze in de grond zijn verankerd. Uit oogpunt van stabiliteit 
dienen verplaatsbare doelen voldoende draagvlak te hebben (liefst  
1,50 tot 2 meter). Doelen kunnen worden verankerd met speciale  
haken of doelankers.

  De doelnetten moeten zodanig worden aangebracht dat zij de doel
verdediger behoorlijke ruimte laten. Voorkeur hebben doelen waarbij  
het doelnet door middel van stangen wordt ondersteund.

 Hockey of handbaldoelen zijn NIET toegestaan.
  Bestaande 7 tegen 7doelen met een doelhoogte van tenminste 

1,75 meter zijn toegestaan.

De	belijning
Het speelveld moet in overeenstemming met de plattegrond zijn afgebakend 
door duidelijke lijnen. De breedte van de lijnen bedraagt 10 tot 12 cm. De 
lijnen die de verschillende gebieden begrenzen, behoren tot deze gebieden.

toelichting
Het is de bedoeling dat alleen op speciale 7 tegen 7veldjes de complete 
belijning wordt aangebracht als hiervoor aangegeven. Wordt er gebruik 
gemaakt van normale velden, dan kan worden volstaan met het aan
brengen van een strafschoppunt. De oorspronkelijke zijlijnen, doellijn en 
middenlijn functioneren als begrenzing van het 7 tegen 7veld.

De	bal
Bij E en Fpupillen wordt gespeeld met een bal maat 5, met een maximaal 
gewicht van 320 gram.

Plattegrond 7 tegen 7.

Aangepaste belijning 7 tegen 7-veld op een bestaand voetbalveld.

11,25	m.

8	m.

27,5	m.64	m.

50	m.

5	m.

11,25	m.

11,25	m.
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Wedstrijdduur	en	teamgrootte

categorie teamgrootte wedstrijdduur

Fpupillen 7 tegen 7 2 x 20 minuten

Epupillen 7 tegen 7 2 x 25 minuten

Een team bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal 
spelers inclusief doelman is vijf. Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 
te spelen. 

Wissels
Wissels zijn onbeperkt toegestaan. Ook mag een reeds gewisselde speler 
later weer in het veld terugkomen. 

Wedstrijdkleding
De spelers dragen tijdens een wedstrijd een shirt, broek, kousen en 
schoenen (bv. voetbalschoenen of kunstgrasschoenen). Daarnaast zijn  
de spelers verplicht scheenbeschermers te dragen.
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Bijzondere	spelregels

Begin wedstrijd: De winnaar van de toss mag het doel 
kiezen, het andere team trapt af.

Bal uit het spel: De bal is uit het spel als deze “geheel en 
al” de lijn is gepasseerd. Dat wil zeggen dat de bal in zijn 
geheel de lijn gepasseerd moet zijn. Bij een doelpunt is dat 
het “doelvak”. Dit is het denkbeeldige vlak tussen de 
achterkant van de doelpalen, doellat en doellijn.

Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden 
van het veld. De tegenpartij moet op minimaal 5 meter 
afstand gaan staan.

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.

Strafschop: Een strafschop wordt slechts bij uitzondering 
toegekend. De afstand bij de strafschop is 8 meter. Als 
Fpupillen hun handen gebruiken om zichzelf te beschermen 
wordt dit niet bestraft. Alleen als er een overduidelijke 
scoringskans wordt ontnomen, kan een strafschop worden 
gegeven.

Terugspeelbal: In het pupillenvoetbal is het voor 7tallen 
toegestaan dat de keeper een terugspeelbal in zijn handen 
mag nemen.

Doelschoppen
Als de bal over de doellijn gaat (niet in het doel) en het laatst geraakt is 
door een tegenstander mag de keeper de bal weer in het spel brengen 
door deze uit de handen te schieten of de bal met de handen te gooien. 
Het hinderen van de keeper is niet toegestaan.

Hoekschoppen
Hoekschoppen worden vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt, 
halverwege de hoekvlag en de dichtsbijzijnde doelpaal, genomen. Deze 
positie bij de E en Fpupillen kan verschillend zijn. 

Vrije	schop
Bij E en Fpupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije 
schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van vijf meter 
moeten staan.
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Inworp
Deze wordt op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten 
worden overgenomen (voor de duidelijkheid: door dezelfde partij). Laat de 
speler die foutief ingooide de inworp overnemen en leg vooraf uit wat hij 
fout deed en hoe het wel moet. Een goede inworp is met 2 handen boven 
het hoofd inwerpen, met beide voeten op de grond, achter de lijn of erop. 
Dus niet springen.

overtredingen

overtredingen	die	veel	voorkomen	bij	e-	en	f-pupillen	zijn:

 Duwen
 Vasthouden
 Laten struikelen
 Te hoog trappen
 Keeper hinderen bij uittrappen
 Te lang wachten door keeper met uittrappen
 Onjuist aanvallen
 Bal opzettelijk met de hand spelen

Deze overtredingen bestraf je met een vrije schop en kunnen vergezeld 
gaan met een straftijd (zie de straftijdregeling).

scheidsrechtersbal
Wanneer de scheidsrechter per ongeluk fluit tijdens het spel kan hij dit 
herstellen door het spel te hervatten met een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal zich bevond op het moment van affluiten. Ook wanneer 
hij tijdelijk het spel stillegt vanwege een blessure, 2 ballen op het speelveld, 
of een hond op het veld, overlast door bijvoorbeeld ouders die in het 
speelveld staan of door slechte weersomstandigheden of onbespeelbaar
heid van het veld zal hij het spel met een scheidsrechtersbal hervatten.  
In genoemde gevallen moet de bal in het spel zijn. De bal is in het spel 
nadat deze, zonder dat spelers de bal hebben aangeraakt, de grond  
heeft geraakt. 

straftijd
Het wegtrappen of weggooien van de bal na een fluitsignaal of commentaar 
op de leiding kan worden bestraft met een straftijd van 5 minuten. Zware 
overtredingen, zoals het trappen naar of van een tegenstander, spuwen van 
of naar een tegenstander en het slaan van of naar een tegenstander moet 
worden bestraft met een veldverwijdering.

Gele en rode kaarten worden niet gebruikt bij 7 tegen 7.

tenslotte
Het toepassen van de spelregels is in de handen van de scheidsrechter.  
Hij wil de jongens of meisjes met zoveel mogelijk plezier laten voetballen. 
Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en de scheidsrechter 
bevinden. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens  
de wedstrijd tussen de spelers begeven.
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Hoe volg je  
het spel?

Volgen en positie kiezen
In dit hoofdstuk voeren we Jelle Verbeek op. Jelle is een ervaren pupillen
scheidsrechter. Wekelijks fluit hij pupillenwedstrijden bij zijn club ASV 
Arsenal uit Amsterdam. Een vraaggesprek, vlak voor de wedstrijd.

Hoe beoordeel je situaties?
Jelle: ‘Door er kort op te zitten. Op die manier kan ik situaties goed 
waarnemen.’

Hoe kort is kort?
‘5 tot 10 meter. De kunst is om niet in de weg te lopen of te staan.  
Zeker niet recht voor het doel. Ik houd altijd oog op de bal.’

Sjok of wandel je weleens?
‘Zo min mogelijk. Om het spel goed te volgen, moet je meelopen. En soms 
rennen of een flinke sprint trekken. Het midden van het veld is je uitgangs
punt en vervolgens wijk je uit naar die kant waar het spel zich bevindt.’

Als er geen assistenten aanwezig zijn, hoe bewaak je dan de zijkanten?
‘Dan roep ik de hulp in van de leiders/coaches.’

Hoe stel je je op bij vrije schoppen of inworpen?
‘Ik ga alvast in de richting staan waar ik de bal verwacht. Nee, ik blijf niet  
bij de bal wachten tot hij genomen is. Bij hoekschoppen? Dan sta ik op  
de doellijn naast het doel.’

Aan welke zijde?
‘Aan de zijde waar de hoekschop wordt genomen, zodat je de plaats aan 
kan wijzen waar de bal getrapt mag worden. Dit kan verschillend zijn en 
aangepast worden aan het niveau van de nemer.’

Prettige wedstrijd.
‘Dank je wel.’
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Straftijdregeling jeugdvoetbal
Na een kwartier spelen in de tweede helft is de scheidsrechter het 
 spuugzat. Met name de linksbuiten van de thuisploeg heeft herhaaldelijk 
commentaar op zijn leiding. Elke beslissing wordt in twijfel getrokken.  
De scheidsrechter, die de speler al enkele malen heeft aangesproken op 
zijn onsportieve gedrag, besluit een straftijd van vijf minuten uit te delen.

Mag dat? Dat moet zelfs!

Een tijdstraf is een disciplinaire/persoonlijke straf. Blijkbaar weet de speler 
(zie voorbeeld hierboven) niet van ophouden, dus moet hij langs de zijlijn 
maar even tot bezinning komen. Een goede beslissing van de scheids
rechter derhalve.

Wat verstaan we nog meer onder onsportief gedrag en dus mag een 
tijdstraf worden gegeven:
  bal wegtrappen of gooien; geen afstand nemen; keeper hinderen  

bij uittrappen; het gooien van voorwerpen naar de bal; zonder toe
stemming het veld aflopen of inlopen. Let wel: als scheidsrechter moet 
je eerst proberen herhaling te voorkomen door de misdragende speler 
hierop aan te spreken.

Bij zware overtredingen zoals trappen van/naar; slaan van/naar; spugen 
van/naar en vechten moet de speler direct definitief het veld worden 
uitgestuurd!

Rode en gele kaarten worden niet gebruikt bij het 7 tegen 7 pupillenvoetbal.

1  Tijdens de wedstrijd kan een speler 5 minuten straftijd worden opgelegd 
voor de volgende overtredingen:

 a Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp.
 b Het wegtrappen van de bal, terwijl het spel stilgelegd is.
 c Het weggooien van de bal, terwijl het spel stilgelegd is.
 d Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop.
 e Het vertragen van een spelhervatting.
 f Het belemmeren van een spelhervatting.
 g Opzettelijk de bal met de hand spelen.
 h  Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de 

 scheidsrechter.
 i  Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder 

 toestemming van de scheidsrechter.
 j  Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn  

met een beslissing van de scheidsrechter.
 k Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf.
2  Straftijd kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in 

 catogorie A van het veldvoetbal.
3  Het opleggen van straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de 

 betrokkene(n). Dat wil zeggen; er kan later door de KNVB geen andere 
straf worden uitgesproken.

4  Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen 
van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam 
(namen) van de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd. Als de straftijd 
om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de 
speler(s) het speelveld weer betreden.

5 Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil.
6  De straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd  

worden opgelegd.
7  De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder  

de zeggenschap van de scheidsrechter.
8  Een speler, aan wie straftijd is opgelegd, kan gedurende zijn straftijd, 

niet worden vervangen.
9  Indien aan de aanvoerder van een elftal straftijd is opgelegd, moet zijn 

taak gedurende de vijf minuten, dat hij niet aan het spel deelneemt, aan 
een andere speler worden overgedragen. Hij mag geen inlichtingen aan 
de scheidsrechter vragen over de genomen beslissingen.
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10  Indien een team de wedstrijd begint met 5 spelers, of het aantal daalt 
tijdens de wedstrijd tot 5 spelers, dan vervalt de straftijdregeling.

11  Als aan een keeper straftijd wordt opgelegd, dan moet een andere 
speler zijn plaats als keeper innemen. De als keeper optredende 
veldspeler zal ook door het aantrekken van afwijkende kleding als 
keeper herkenbaar moeten zijn.

12  Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken, omdat de 
rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de 
tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet 
om bij het einde van de wedstrijd, wordt de rest kwijt gescholden.

13  Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging zijn verplicht zorg 
te dragen voor beschermende kleding ten behoeve van de spelers aan 
wie straftijd wordt opgelegd.

14  De speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, behoeft (behoeven) niet op een 
bank plaats te nemen, doch dient (dienen) zich binnen de omrastering 
van het speelveld op te houden binnen een door de scheidsrechter aan 
te geven gebied.

toelichting
Straftijd moet je alleen toepassen als het echt nodig is. Probeer de speler 
eerst te wijzen op zijn gedrag, vertel kort wat hij niet goed heeft gedaan. 
Aansluitend kan je hem beter voor 5 minuten naar de kant sturen.
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invullen van  
de formulieren

Wedstrijdformulieren
Bij de F en Epupillen kan er gewerkt worden met wedstrijdformulieren  
of met uitslagenlijsten. Deze worden door de thuisspelende vereniging 
verzorgd. De leiders/aanvoerders van de teams zetten op dit formulier de 
relatienummers en namen van de spelers die aan de wedstrijd meedoen. 
Dit formulier moet voor de wedstrijd zijn ingevuld en voorzien zijn van een 
handtekening en vervolgens aan de scheidsrechter worden afgegeven.  
De thuisspelende vereniging zorgt voor de officiële wedstrijdgegevens  
op het formulier.

uitslagenformulier f- en e-pupillen
Vereniging:
Wedstrijddatum:

Wedstrijd-
nummer

team	thuis team	uit Uitslag Paraaf	leider	
thuisteam

Paraaf	leider	
uitteam
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Bijlagen

Begeleidingsrapport scheidsrechter  
(in opleiding) voor wedstrijden  
f- en e-pupillen
Naam scheidsrechter:   Uitslag:
Wedstrijd 1 / 2 / 3 /……..:
Datum:

Per regel aankruisen of het goed gaat. Achter een aangekruist verbeterpunt 
steekwoorden noteren. De verbeterpunten in het vak toelichten met behulp 
van concrete voorbeelden (concreet gedrag) uit de wedstrijd!

1	Volgen	&	positie	kiezen Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

 Volgt het spel dichtbij met goed overzicht   
  Kiest goed positie bij m.n. hoekschop/ 

vrije schop
  

Concrete voorbeelden uit de wedstrijd:
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2	toepassing	spelregels Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

 Beoordeelt duels voldoende   
 Handelt op juiste wijze bij ‘foute’ ingooi   
 Past regels mbt terugspeelbal juist toe   
 Past regels mbt hoekschop juist toe   
 Past regels mbt doelschop juist toe   
 Past regels mbt straftijd correct toe   
Concrete voorbeelden uit de wedstrijd:

3	Leiding	geven Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

  Geeft duidelijk fluitsignaal met goede 
intonatie

  

 Voelt de wedstrijd aan   
 Past de spelregels consequent toe   
 Geeft daar waar nodig uitleg   
 Treedt kordaat op   
 Heeft uitrusting in orde   
Concrete voorbeelden uit de wedstrijd: 
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4	Bijdrage	aan	sportieve	sfeer Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

 Respecteert waarden en normen   
 Treedt op tegen incorrect gedrag   
 Vertoont voorbeeldgedrag   
 Praat op correcte wijze met spelers   
Concrete voorbeelden uit de wedstrijd: 

5	formaliteiten Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

 Handelt administratie juist af   
 Controleert speelveld   
Concrete voorbeelden uit de wedstrijd: 
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6	Persoonlijke	ontwikkeling	 Gaat	al	
goed

Gaat	nog	
niet	goed

 Heeft voldoende zelfkritiek   
 Toont begrip, is goed te coachen   
Concrete voorbeelden uit de wedstrijd:

Advies praktijkbegeleider aan docent:  voldoende  onvoldoende
Naam praktijkbegeleider: Handtekening praktijkbegeleider

Praktijkverslag pupillenscheidsrechter

Naam:
Datum:
Wedstrijd:	  uitslag:	    

Naam	praktijkbegeleider	scheidsrechters:

Algemeen beeld eerste helft van jouw prestatie

Algemeen beeld tweede helft van jouw prestatie

Wat ging er goed? (zie checklist). Noem 3 goede voorbeelden.
1
2
3
Wat ging er minder goed? (zie checklist)

Wat kan ik verbeteren? (zie checklist). Noem 3 verbeterpunten
1
2
3
Hoe ga ik mezelf verbeteren?

opmerkingen	nav	contact	met	praktijkbegeleider	scheidsrechters
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en daarna...

juniorscheidsrechter
Anderhalf jaar geleden floot Auke (15) zijn eerste pupillenwedstrijd. Hij 
herinnert het zich nog als de dag van gisteren. De spelers maakten er een 
leuke, sportieve wedstrijd van met veel doelpunten. ‘Ik hoefde nauwelijks te 
fluiten. Maar wat mij het meest is bijgebleven, is dat niet alleen de spelers 
plezier hadden, ikzelf ook. Dit smaakte duidelijk naar meer’, zegt Auke 
enthousiast in de kantine van ‘zijn’ vereniging ONS Sneek.

Dat was toen. Inmiddels is Auke, speler in de Bjeugd, doorgestroomd  
naar de opleiding voor juniorscheidsrechter. ‘Naast het plezier, bleek ik het 
scheidsrechteren daadwerkelijk in de vingers te hebben. Tja, dan zou het 
toch zonde zijn om er niet in verder te gaan.’

De opleiding juniorscheidsrechter is bestemd voor jongeren van 15 tot 
19 jaar die binnen de eigen vereniging wedstrijden willen gaan leiden van 
Dpupillen en Cjunioren.

Onderwerpen in de opleiding zijn:
 de 17 voetbalspelregels (11 tegen 11)
 organisatie en administratie
 leiding geven aan voetballers
 en de praktische toepassing van deze onderwerpen.

De opleiding bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, een spelregeltoets  
en wordt op avonden of in schoolvakanties georganiseerd bij een voetbal
vereniging. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, 
ontvangen het diploma Juniorscheidsrechter. Het ervaringsdeel bestaat uit 
het fluiten van minimaal twee stage wedstrijden onder begeleiding van een 
praktijkbegeleider.

De opleiding start zodra er 14 deelnemers zijn. Voor meer informatie en 
aanmelding kun je terecht bij de KNVBdistricten (scheidsrechters.voetbal.nl).
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Basisopleiding scheidsrechter 
veldvoetbal (bos-veld)
Doel	en	inhoud
Altijd al scheidsrechter willen worden? Dit is je kans. In de basisopleiding 
scheidsrechter veldvoetbal word je opgeleid tot KNVB en/of verenigings
scheidsrechter. De cursus richt zich op en gaat uit van de praktijk.  
Zo wordt er op het veld geoefend in het leidinggeven van 22 spelers en  
het toe passen van de spelregels. Onderwerpen in de cursus zijn:

 de 17 voetbalspelregels
 organisatie en administratie
 kennis van voetballen en voetballers
 leiding geven
 blessurepreventie
 en de praktische toepassing van deze onderwerpen.

De opleiding richt zich met name op het leiden van wedstrijden van  
A en Bjunioren en senioren.

organisatie
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, een spelregeltoets en 
een examen strafrapport. Daarnaast moeten de deelnemers minimaal twee 
stagewedstrijden fluiten onder begeleiding van een (gekwalificeerde) 
Praktijkbegeleider Scheidsrechter. De opleiding wordt op avonden gegeven, 
in de regel op een accommodatie van een voetbalvereniging. Tijdens de 
opleiding houden de deelnemers een logboek bij. De deelnemers die aan 
de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma “Basisopleiding 
Scheidsrechter Veldvoetbal”. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij 
jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het lagere seniorenvoetbal.

start	en	toelating
De opleiding is voor deelnemers vanaf 16 jaar en start zodra er 14 deel
nemers zijn. Mogelijk wordt er vooraf een toelatingsgesprek gehouden.

Informatie	en	aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij de KNVBdistricten 
(scheidsrechters.voetbal.nl).
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e-learning spelregels  
veldvoetbal/zaalvoetbal
In je eigen tempo de spelregels van het veldvoetbal/zaalvoetbal leren?  
Dat kan en wel via Elearning. Met andere woorden: je hoeft er niet voor  
de deur uit. Is dat even handig.

De spelregelcursus is voor iedereen toegankelijk en wordt afgesloten met 
een online examen.

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten, die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, het certificaat spelregels veldvoetbal/zaalvoetbal.

Voor meer informatie en aanmelding surf naar de website:  
scheidsrechters.voetbal.nl
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Praktijkbegeleider scheidsrechters 
(veld/zaal)
Na afloop van de wedstrijd, op weg naar de kleedkamer, spelen er door  
het hoofd van de scheidsrechter Van Wakeren enkele vragen.
‘Had ik die linksbuiten niet een tijdstraf moeten opleggen?’
‘Was ik voldoende verstaanbaar?’
‘Zat ik er wel kort genoeg op?’
‘Was de communicatie met de spelers voldoende.’

Eenmaal in de kleedkamer krijgt de scheidsrechter gezelschap van zijn 
praktijkbegeleider. Samen zullen ze zijn optreden van vandaag bespreken. 
‘Het is altijd fijn als je tips krijgt hoe je het de volgende keer beter zou 
kunnen doen. Voor je ontwikkeling als scheids rechter is dat heel belangrijk’, 
stelt Van Wakeren.
Hij vervolgt: ‘Net als een voetbalteam heeft ook een scheidsrechter een 
coach nodig. Ik ben dan ook heel blij met mijn praktijkbegeleider.  
Alle facetten van het scheidsrechteren bespreken we.’

Doel	en	inhoud
De opleiding is bedoeld voor (oud)scheidsrechters veldvoetbal/zaalvoetbal 
die belangstelling hebben om scheidsrechters (in opleiding) te begeleiden. 
Onderwerpen in de opleiding zijn:
 informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter
 observeren en analyseren van de scheidsrechter
 communiceren op passende wijze
 coachen en begeleiden van de scheidsrechter
 voeren van begeleidingsgesprekken
 voeren van kennismakingsgesprek
 vragen ontvangen en geven van feedback

 opstellen van een begeleidingsrapport
 de competenties van de scheidsrechter en het arbitraal proces
 stimuleren van zelfstandigheid
  opstellen van het begeleidingsrapport scheidsrechter (in opleiding) voor 

wedstrijden A en Bjunioren en senioren/begeleidingsrapport scheids
rechter (in opleiding) voor wedstrijden zaalvoetbal.

organisatie
De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus en een ervaringsdeel.  
Het cursusdeel bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Twee bijeenkomsten 
vinden plaats aan het begin van het ervaringsdeel en de derde aan het 
einde ervan. In de opleiding komt zowel praktijk als theorie aan bod.  
Door middel van zelfstudie (ongeveer 6 uur) bereiden de cursisten zich  
voor op de opleidingsbijeenkomsten en het ervaringsdeel. In het ervarings
deel begeleidt de praktijkbegeleider een scheidsrechter die in opleiding is 
(minimaal 2 wedstrijden). De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen, ontvangen het certificaat Praktijkbegeleider Scheidsrechters.

start
Er wordt met de opleiding gestart zodra er 14 deelnemers zijn.

toelating
Je wordt tot de opleiding toegelaten als je:
 gekwalificeerd BOS, SO III of verenigingsscheidsrechter bent;
 minimaal 3 jaar ervaring hebt als scheidsrechter;
 over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikt;
 gemotiveerd en beschikbaar bent op wedstrijdmomenten.

Informatie	en	aanmelding
Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij de KNVBdistricten 
(scheidsrechters.voetbal.nl).
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