
 

 
 

Handleiding voor het leiden van pupillen wedstrijden bij VVOG 
 

Geachte scheidsrechter, 
 
Hierbij vind je een korte handleiding voor het leiden van pupillen wedstrijden bij VVOG. Hopelijk 
helpt deze handleiding jullie bij het leiden van de wedstrijd.  

Er zullen voor/tijdens en na de wedstrijd situaties voorkomen die op deze instructie niet te vinden 
zijn, Gebruik daarbij dan je eigen creativiteit en meld jij je bij het wedstrijdsecretariaat waar je je 
vragen aan kwijt kunt. 
 
1 tip willen we jullie van te voren meegeven: WEES JEZELF en laat je niet gek maken door leiders 
en ouders die langs de kant staan. Uiteindelijk gaat het om het spelplezier van de kinderen en JOU. 

 

VOOR DE WEDSTRIJD: 

 
Zorg ervoor dat je minimaal een kwartier voordat de wedstrijd begint aanwezig bent. Je meld je bij 
het wedstrijdsecretariaat op welk veld, of half veld, de wedstrijd gespeeld wordt waarvoor je bent 
aangesteld. 
Bij het secretariaat krijg je:  

- een bal 
- een fluitje 
- Schrijfblokje 
- Pen 
- Stopwatch (indien nodig) 

 
Zorg dat je zelf een horloge of nog mooier, een stopwatch bij je hebt.  

 
Wat moet/mag je zeker niet bij je hebben in het veld 

- Draag geen of zo min mogelijk zichtbare sieraden 
- draag geen petje op het veld 
- ga niet in het veld lopen met eten of drinken. 
 

Note 1: Het is NIET de bedoeling dat jij je mobiele telefoon meeneemt om de tijd af te lezen want 

ouders en leiders gaan dan toch denken dat je iets aan het doen bent als je met een mobieltje in je 
hand staat dan het leiden van de wedstrijd 
  
Note 2: Bij de O10, O9 en O8 pupillen geef je de 1e aftrap aan de uit partij. Bij O12 ga je tossen. 
Degene die de tos wint mag de bal of kant kiezen.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 



OP HET VELD 

 
Op het veld zoek je de leiders en stel jij je even voor. Ook geef je aan dat je graag ziet dat de 
teams “shake hands” doen voor de wedstrijd om elkaar een leuke wedstrijd te wensen. 
 
Zorg bij de aftrap dat je de juiste tijd hebt, dat je niet een helft veel te lang of te kort laat spelen.  
JO8/9  6x6   2x20 minuten met 2 time-outs (2min) en 1x rust (max. 10 min). 
Dus eigenlijk 4x 10 minuten 

JO10  6x6  2x25 minuten met 2 time-outs (2min) en 1x rust (max. 10 min). 
Dus eigenlijk 4x 12.5 minuten 
JO12  8x8  2x30 minuten met 2 time-outs (2min) en 1x rust (max. 10 min). 
Dus eigenlijk 4x 15 minuten 
 
Probeer zoveel mogelijk de wedstrijdsituaties te volgen, dus goed meelopen met het spel. Hoe 

beter je de spelsituaties  kunt beoordelen hoe minder kritiek zul je van de kant krijgen. Sta je 

overal heel ver van af, zeker te weten dat je commentaar gaat krijgen van ouders en begeleiders. 
 
Het is wel handig om de doelpunten op te schrijven, want het gebeurt nogal eens dat je te maken 
krijgt met grote uitslagen en dan is de kans  groot dat je uiteindelijk de tel kwijt raakt. En wat te 
denken van het gezeur achteraf. Een ploeg die met 9 – 2 wint en je schrijft  8 – 2 op, weet wel dat 
je in zo een situatie al gezeur krijgt. 

 
Blijft er een speler op de grond liggen, omdat hij pijn heeft, leg dan het spel direct stil. 
Ga kijken wat er aan de hand is, maar ga zeker geen verpleegkundige spelen. Laat dat aan de 
desbetreffende leider over. Daarna hervat je het spel met een scheidsrechtersbal, ga daar creatief 
mee om. 
 
Er zijn sinds vorig seizoen (18/19) ook enkele nieuwe spelregels. De 2 belangrijkste zijn: 

1. Er wordt tegenwoordig bijvoorbeeld niet meer ingegooid maar in gedribbeld. Bal over de 
zijlijn en achterlijn moet in gedribbeld worden en mag niet direct gepast worden. Nadat de 

bal is ingedribbeld kan er worden gescoord, zelfs door de speler die de bal indribbeld. Er 
mag niet direct op doel geschoten worden vanaf een uitbal. 

2. De keeper mag een terugspeelbal bij de pupillen wedstrijden niet meer in de handen 
pakken. Mocht dit wel gebeuren dan de 1e keer waarschuwen en de daarop volgende keren 

indirecte vrije trap op minimaal 9 mtr. van de doellijn. 
 
Leiders en ouders hebben er meestal het meeste verstand van, zoals het spreekwoord al zegt: ‘de 
beste stuurlui staan aan wal’. Soms kunnen ze heel vervelend zijn en steeds maar commentaar 
hebben op je manier van fluiten. Trek je daar niks van aan en fluit je eigen wedstrijd, want 
uiteindelijk ben jij toch de baas op het veld. Als het commentaar voor jou grensoverschrijdend is 
leg je het spel stil en overleg je met de leider. Geef bij de leider aan dat het commentaar niet 

gewenst is. Hij heeft een voorbeeldfunctie en hij kan ook de ouders aanspreken. Doe dat niet zelf. 
Is het gedrag van leiders/ouders niet aanvaardbaar, meld dit altijd bij het wedstrijdsecretariaat, 
dan zal het jeugdcommissie daarop actie ondernemen. 
 

Na de wedstrijd worden er penalty’s genomen. Probeer dit een beetje snel af te handelen, want 
vaak staan de volgende teams alweer te wachten om hun wedstrijd te kunnen spelen. Het kan wel 
eens voorkomen dat een team snel weg moet na de wedstrijd. Maak daar geen halszaak van, want 

de uitslag van de penalty’s hebben geen invloed op de uitslag van de wedstrijd. Je kunt dan wel 
even even strafschoppen nemen met het eigen team. 

 
 
 

WAAR FLUIT JE WEL /NIET VOOR 

 
Bij de pupillen wordt er over het algemeen vrij soepel met de regels omgegaan. Bij deze elftallen 
bestaat bijvoorbeeld ook de buitenspelregel niet. Het allerbelangrijkste is, dat de jongens lekker 
kunnen voetballenen laat ze dan ook voetballen, wat inhoud dat je het spel niet ‘dood’ moet fluiten. 
Je bent niet alleen scheidsrechters, maar daarnaast ook een spelleider en als jij er plezier in hebt, 

dan heeft dat zeker zijn weerslag op de spelers. Laat zien dat je er lol in hebt en je krijgt er een 
hoop voor terug. 

 



Als je fluit voor een overtreding, geef dan een duidelijk fluitsignaal, de spelertjes gaan vaak zo op 

in hun spel, dat ze soms weinig horen. Leg in het kort ook uit waarom je fluit bij een overtreding, 
daar leren ze het meeste van. 
 
Wees zo objectief mogelijk en durf beslissingen tegen je eigen team te nemen. Je wordt als een 
onpartijdig iemand gezien en probeer daar ook naar te handelen. 
 
Wees bij twijfelachtige uitballen duidelijk, geef verbale ondersteuning, Bijv. ingooi VVOG of  

doeltrap VVOG. 
 
Op letten op goed ingooien, anders 1 keer over laten doen, gaat ie dan weer niet goed, dan laat je 
doorspelen, dus niet de ingooi aan de tegenpartij geven. 
Evt. kun je bij selectie elftallen wel de ingooi aan de andere partij geven als het na twee keer nog 
niet goed gebeurt. 

 

Voor slidings van achteren en het onderuit halen van je tegenstander MOET je fluiten, maar leg dan 
ook weer even uit waarom je fluit. Soms is het wel eens nodig om puur preventief te fluiten voor 
en overtreding om erger te voorkomen. 
 
Op een half veld is er geen strafschopgebied en sommige keepers willen dan nog wel eens ver 
uitlopen met de bal in de handen, een meter of 8 is een mooie afstand , gaat ie verder, roep dan 

even, ‘ver genoeg’.  
 
In principe worden er geen strafschoppen gegeven, maar vangt een speler een bal op de doellijn of 
slaat hij met zijn handen de bal weg van de doellijn, dan moet je wel. Hetzelfde geldt voor als een 
doorgebroken speler binnen de 8 meter van achteren wordt neergehaald. 
Penalty’s worden van een afstand van 7 meter van het doel genomen. 
 

Zoals straks al aangegeven ben je naast scheidsrechter ook spelleider. Treed daarom ook op tegen 
ernstig taalmisbruik. Racistische opmerkingen en het gebruiken van ziektes als scheldwoorden zijn 

absoluut niet acceptabel. 
 
Zoals eerder aangegeven kunnen we niet alles aan je meegeven m.b.t. de regels. Hier is dan ook 
vanuit de KNVB een app voor. Deze heet “Het nieuwe Fluiten”. Als je deze download op je 

telefoon kan je alles terug vinden voor alle pupillen wedstrijden. 
 
Ook bestaat er de website “Voetbalmasterz.nl”. Deze website is meer voor als je een keer 
junioren fluit maar is wel heel leerzaam met spelsituaties via video’s met vragen erbij. 
 
 

NA DE WEDSTRIJD 

 
Na de wedstrijd geef je de leiders en spelers een hand, je levert de bal, fluit, boekje, pen en 
stopwatch  weer in op het wedstrijdsecretariaat. Ook geef je de uitslag door en eventuele 
bijzonderheden door. Hierna krijg je dan wat te drinken aangeboden en wordt je bedankt voor de 

gedane moeite. 
 

   


