
E&F PUPILLEN WEDSTRIJDEN 
 
DE VOORBEREIDING 
 
Spelregels 
Een scheidsrechter moet bekend zijn met alle spelregels. Dat geldt ook voor de 
scheidsrechters bij het jeugdvoetbal. 
In dit artikel zijn de afwijkende spelregels voor de E- en F-pupillen opgenomen.  Lees dit eens 
aandachtig door. 
 
Kleding 
Voor de spelertjes is het leuk als je arbitrage kleding draagt (of Vvc  trainingspak). Ze zien 
dan dat jij het leiden van hun wedstrijd serieus neemt. Ook de ouders langs de kant zullen dit 
zo zien. Een spijkerbroek kan echt niet! Zorg wel dat je je sportkleding aanpast aan de 
weersomstandigheden. 
 
Boekje en potlood 
De scores bij met name de lagere elftallen kunnen nogal eens hoog uitvallen. Een wedstrijd 
met meer dan 10 doelpunten is echt geen uitzondering. Zorg er daarom voor dat je altijd een 
notitieboekje (je kunt deze vragen aan  bij het wedstrijdsecretariaat) op zak hebt. Neem om 
te schrijven altijd een potlood mee. Liever geen ballpoint – bij regen schrijft een potlood wel 
, maar een ballpoint niet! 
 
Muntstuk 
Het is voor de spelertjes het leukste als je een muntstuk gebruikt bij het tossen. Het is 
trouwens ook verplicht door de KNVB. 
 
Horloge 
Zorg dat je een horloge hebt. Het prettigst voor jezelf is wanneer daarop een stopwatch zit. 
 
Scheidsrechtersfluit 
Bij wedstrijdsecretariaat aanwezig of neem zelf mee. 
 
Materiaal 
Je vraagt aan de teambegeleider -10 minuten voor aanvang van de wedstrijd -  één bal op.  
 
DE AANVANG 
 
Coaches & Supporters 
De wedstrijd wordt NIET eerder aangevangen alvorens de coaches en de toeschouwers op 
de juiste posities staan. 
 
DE AFRONDING 
 
Wedstrijdformulier 



Omkleden en nu naar de kantine. Bij het wedstrijdsecretariaat is op zaterdag  een 
secretariaat vrijwilliger aanwezig. Vertel hem of haar de uitslag van de wedstrijd. Je kan het 
wedstrijdformulier ook zelf invullen. 
 
Materiaal 
Na de wedstrijd geef je de de wedstrijdbal weer terug aan het team van Vvc  
 
Hieronder volgt een aantal richtlijnen zoals deze, in het bijzonder voor de E- en F- pupillen en 
meisjes E door de KNVB zijn vastgesteld. 
 
OFFICIËLE RICHTLIJNEN 
 
1.    De Bal 
Gespeeld wordt met een bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 320 gram. Er staat 
E/F  
op de bal. De bal mag niet zacht zijn.  
 
2.    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. Het aantal spelers per team per wedstrijd  
(vanaf zeven) moet gelijk zijn. 
 
3.    Speeltijd 
 
F-pupillen 2x 20 minuten 
 
E-pupillen 2x 25 minuten 
 
4.    Bijzondere spelregels 
 
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 acht meter. 
(F-pupillen gebruiken hun handen ter bescherming: niet bestraffen) 
Indien een werkelijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan een 
strafschop worden gegeven 
 
5.    Achterballen en hoekschoppen 
Achterballen 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. 



 
6.    Vrije schop 
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op 
een minimale afstand van 5 meter staan. 
 
7.    Inworp 
Deze worden op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen moeten worden 
overgenomen. 
 
8.    Wisselen 
Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 
 
de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde wissel plaatsvindt 
de wisselspeler mag het speelveld pas betreden nadat de te vervangen speler het speelveld 
heeft verlaten en nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter 
de wisselspeler moet het speelveld betreden tijdens een onderbreking van de wedstrijd 
de wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt 
 
 


