
Pupillen

scheidsrechter 

FC VVC



Wat is een scheidsrechter eigenlijk?

Spelleider

Volgt spel en past spelregels toe

 Leraar 

Je bent geen onderhandelaar 



Kenmerken F- en E-pupillen

F- pupillen leeftijd 7/8

E- pupillen leeftijd 9/10

Geen dispensatie  

Snel afgeleid 

 Zijn gericht op zichzelf

 ‘’kluitjes voetbal” 



Uitrusting scheidrechter

VVC trainingspak  

Fluitje (niet om je nek)

Stopwatch of horloge 

Scoreboekje en pen

Munt 

 (bal)  



Wat heb je niet nodig:

Gele en rode kaart

Vlaggen 



Spelregels zeven tegen zeven

Het veld

Wedstrijdduur

 Teamgrootte

Wissels

Wedstrijdkleding 

Achter ballen 

Hoekschoppen

Vrije schop

 Inworp

Scheidsrechtersbal

 Tijdstraf

Bijzondere 

spelregels



Het veld



Wedstrijdduur 

F-pupillen 2 X 20 minuten

E-pupillen 2 X 25 minuten

Pauze: ongeveer 10 minuten 



Teamgrootte 

F-pupillen  7 tegen 7

E-pupillen 7 tegen 7

6 veldspelers en 1 doelman

Minimaal 4 veldspelers en 1 doelman

(minimaal totaal dus 5) 



Wissels

Onbeperkt toegestaan

Speler er uit - mag er ook weer in

Via de scheidsrechter 



Wedstrijdkleding

 Team tenue

Voetbalschoenen zonder stalen noppen!

(op kunstgras mogen ook andere schoenen 

worden gebruikt)

Verplicht scheenbeschermers!

Over hesjes of reserve tenue

(bepaald de scheidrechter)  



Voetbalschoenen 



Achter ballen 

Wordt ook wel doeltrap genoemd

Mag door doelman uit handen worden 

geschoten of rollen

Uitrappen tot 16 meter lijn (grote veld)



Hoekschoppen

Als de bal door verdedigende partij over 

eigen achterlijn wordt geschoten 

 ‘’halve corner”

Door scheidsrechter bepaald, tussen de 

hoekvlag en eerste doelpaal  



Vrije schoppen

Moeilijkste deel van scheidrechter zijn!

Altijd een interpretatie

Alles wat niet hoort bij een leuk spelletje 

voetbal.

Altijd direct (nooit indirect)

5 meter afstand 

Als het nodig is even praten met speler



inworp

Van uit de nek, twee voeten op de grond

(niet naar zichzelf, niet laten vallen)

Foute inworp wordt overgenomen: door 

de zelfde partij

Zelfde persoon, leg uit hoe het wel moet



Scheidsrechtersbal 

 Nooit bij een overtreding

 Foutje van de scheidrechter

 Vanwege een blessure, overlast door weer of 
omstandigheden

 Twee spelers, bal 1 keer stuiteren, voldoende 
afstand, wees voorzichtig! 



tijdstraf

Bij hoge uitzondering!

5 minuten

Agressie, slaan/schoppen, schelden, niet 

luisteren naar scheidrechter 



Bijzondere regels

Spelbegin: midden van het veld, afstand 5 

meter. Als het spel begint of na doelpunt

Buitenspel: niet van toepassing!

Strafschop: hoge uitzondering, alleen bij 

ontnemen van doelkans, 8 meter. 

 Terugspeelbal: doelman mag de bal in de 

handen nemen



9 tegen 9

 tweedejaars E-pupillen

 Teamgrootte: 8 veldspelers en 1 doelman

Wedstrijdduur: 2 X 30 minuten

Het veld (doelen op 16 meter lijn)



9 tegen 9



Belangrijk 

 zorg dat er gevoetbald kan worden

 Ga nooit in discussie

 Spelregels zijn belangrijk maar niet heilig,

fluit met verstand. 

 Praat met spelers en begeleiders  


