
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eerste Hulp Bij Fluiten 

DVC’26 Didam 
Jeroen van Alst 
Februari 2021 



Beste lezer, 
 
Fijn dat je interesse hebt in het fluiten! De rol van de scheidsrechter blijft, helaas, 
onderbelicht in de huidige voetbalwereld. Een scheidsrechter is misschien wel een van de 
belangrijkste aspecten van iedere voetbalwedstrijd voor de wedstrijden in de 
leeftijdscategorie onder 11 tot de seniorenwedstrijden. De scheidsrechter is 
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijden en dient ervoor te zorgen dat alle 
spelregels goed nageleefd worden. Het is erg belangrijk dat een scheidsrechter de wedstrijd 
op de juiste manier aanvoelt en hier zijn manier van fluiten op aanpast. Fluiten is leuker en 
uitdagender dan je denkt!  
 
Bij DVC’26 zijn we actief bezig op het gebied van arbitrage. We willen een vereniging zijn die 
de rol van de scheidsrechter positief benadrukt door zowel jeugdige- en oudere leden te 
betrekken bij ons beleid. Sinds het seizoen 2021-2022 zijn we begonnen aan een actief 
ontwikkelingsplan waarbij we de jeugd het fluiten laten ervaren. Hiermee willen we de jeugd 
rol van de scheidsrechter laten waarderen. Meer informatie over dit beleid vindt U in ons 
beleidsplan dat te vinden is op onze site onder ‘Scheidsrechterszaken’.  
 
Dit document biedt (beginnende) scheidsrechters een handvat voor alles betreffende 
omtrent scheidsrechterszaken. Scheidsrechter kunnen hier de basisregels teruglezen en zich 
zo op de juiste manier inlezen voor het fluiten van een wedstrijd. Mochten er zaken zijn die 
niet op de juiste manier zijn uitgelegd of niet zijn uitgelegd, dan kunt U voor vragen een e-
mail sturen naar jeroenvanalst@live.nl of een appje naar 06 21 53 87 22.  
 
Ik wens jullie veel wijsheid en veel plezier! 
 
Namens het bestuur van DVC’26, 
 
Jeroen van Alst 
Scheidsrechterscoördinator DVC’26 
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Wedstrijden begeleiden op een klein veld (t/m O12) 
We maken op het kleine veld onderscheid tussen 5 verschillende leeftijdscategorieën. 
Allereerst zullen we de wedstrijdvorm van de leeftijdscategorieën onder 8, 9 en 10 
behandelen. Daarna gaan we gedetailleerd in op de wedstrijdvorm van onder 11 en onder 
12.  
 
Wedstrijdvorm: Onder 8, 9 en 10  
In deze leeftijdscategorieën gaat het om wedstrijden van 6 tegen 6 op een veld van 42.5m x 
30m. Vanwege de grootte, de dynamiek en de leeftijd van de spelers/speelster, vindt deze 
wedstrijd plaats onder begeleiding van een spelbegeleider. Een spelbegeleider moet ervoor 
zorgen dat alles eerlijk en volgens de regels gebeurt, maar je hoeft niet veel in te grijpen. Je 
dient pas in te grijpen wanneer de spelers er niet onderling uitkomen. Op deze leeftijd is het 
voetbal vaak puur, wat betekent dat er weinig (gemene) overtredingen zijn en dat het juiste 
team de bal krijgt bij een uitbal.  
 
Nu zullen we korte belangrijke aspecten toelichten die vaak voorkomen en belangrijk zijn, 
alle overige spelregels zijn te vinden op de volgende 2 bladzijden.  
 
Speeltijd 
Onder de 8 en onder 9: 2 x 20 minuten. 
Onder 10:   2 x 25 minuten. 
 
Time-out 
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft. De time-out kan plaats vinden tijdens een 
neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal. De time-out duurt maximaal twee 
minuten. Na de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden 
van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had.  
 
Uitbal 
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, is de bal uit. De spelers/speelsters moeten de bal op de 
grond leggen en de bal in het spel dribbelen. Dit wil zeggen dat ze de bal eerst een keer voor 
zichzelf hebben gespeeld voordat ze hem passen of schieten (er mag ook gescoord worden 
na het in dribbelen door elke speler). De tegenstander moet minimaal 5 meter afstand 
houden.  
 
Hoekschop 
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te 
dribbelen, in te passen of in te schieten. De tegenstander staat op 5 meter afstand en uit de 
hoekschop mag gescoord worden. 
 
Achterbal 
De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te 
dribbelen, in te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een 
veldspeler worden genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. Een 
terugspeelbal mag niet door de keeper worden opgepakt. Doet hij dit wel? De eerste keer 
leg je uit dat dit niet mag, bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrij trap op 7 
meter van de achterlijn.  



 
 
 

  



  



Wedstrijdvorm: Onder 11 en onder 12  

Deze wedstrijd vorm wordt op een groter veld gespeeld dan de wedstrijdvorm 
van onder 8, 9 en 10. De onderstaande infographic geeft de regels van de 
wedstrijdvorm weer.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Wedstrijd fluiten op een groot veld (vanaf O13) 
Deze wedstrijdvorm is de normale vorm van voetbal die je gewend bent. Twee teams met 
beide elf spelers, twee grensrechters en één scheidsrechter. Bij dit soort wedstrijden komt 
wat meer kijken dan bij wedstrijden in de pupillen. Monderige spelers, buitenspel en 
bijvoorbeeld het mobiel Digitaal Wedstrijdformulier. Dit document geeft alle basisspelregels 
weer die belangrijk zijn voor een beginnende scheidsrechter. De volgende aspecten komen 
kort aan bod: 
- de scheidsrechter  
- overtredingen/vrije schoppen 
- duur van een wedstrijd 
- buitenspel 
- de overige wedstrijdofficials 
- het begin en de hervatting van het spel 
- de bal in en uit het spel 
- strafschop 
- inworp 
- doelschop 
- hoekschop 
 
Mocht je meer details willen weten dan kun je kijken op Spelregels veldvoetbal 2020-2021 
KNVB of contact opnemen met Jeroen van Alst (0621538722 of Jeroenvanalst@live.nl).  
 
De scheidsrechter 
Jij moet ervoor te zorgen dat alles op de juiste manier verloopt tijdens de wedstrijd. Jij moet 
een beslissing nemen en deze zijn bindend. Je mag je beslissing niet veranderen als je het 
spel weer begonnen bent, dus denk goed na over je beslissingen. Als scheidsrechter ben jij 
ook verantwoordelijk voor de speeltijd van de wedstrijd. Je kunt een stopwatch gebruiken 
om de tijd in de gaten te houden. Je bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat er 4 hoekvlaggen op het veld staan.  
 
Een scheidsrechter draagt een scheidsrechtertenue. Je hebt een fluitje, 2 vlaggen voor de 
grensrechter, een stopwatch, rode en een gele kaart en een boekje om de score bij te 
houden. Deze krijg je van DVC’26 in bruikleen. Dit betekent dat je deze na de wedstrijd weer 
inlevert bij het wedstrijdsecretariaat.  
 
Tijdens de wedstrijd heb jij de touwtjes in handen en bepaal jij wat buitenspel is en wanneer 
je fluit voor een overtreding. De coach van DVC’26 weet dat jij een beginnend scheidsrechter 
bent en van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij jou ondersteunt wanneer dat nodig is. 
Mochten er ongeregeldheden zijn, dan moet je dit melden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit 
wordt samen met de scheidsrechterscoördinator in behandeling genomen en er worden 
gepast maatregelen toegepast.  
 
Voordeelregel 
Wanneer er een overtreding wordt gemaakt, maar een team kan scoren. Dan kun je ervoor 
kiezen om het spel door te laten spelen. Je geeft dit aan door je twee armen schuin naar 
boven te wijzen. Iedereen begrijpt dan ‘dat je voordeel geeft’. Mocht het zo zijn dat het 
voordeel snel na een aantal seconde weg is, de tegenstander heeft de bal afgepakt, dan 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-2020-21
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moet je alsnog fluiten voor een overtreding. De afbeelding hieronder geeft de signalen weer 
van een scheidsrechter.  

 
 
Overtredingen 
Er zijn twee soorten overtredingen: indirect en direct. Een directe overtreding is 
bijvoorbeeld een tackle waarbij een speler de tegenstander meeneemt. Een directe 
overtreding zijn alle overtredingen die te maken hebben met fysiek contact. Indirecte 
overtredingen zijn overtredingen die plaats vinden zonder dat de bal daarbij is: buitenspel of 
veel commentaar op de leiding.  
 
Wanneer je een indirecte vrije schop geeft, dan fluit je en dan steek je een arm de lucht in. 
Je laat hiermee zien dat het een indirecte vrije schop is. Een indirecte vrije schop mag niet in 
een keer in de goal geschoten worden, hij moet eerst door een speler aangeraakt worden. 
Een directe vrije schop mag wel in een keer op goal geschoten worden.  
 
Gele/rode kaarten 
Het komt in de jeugd, op wat lager recreatief niveau, niet zo vaak voor dat er een gele of 
rode kaart wordt gegeven. Als jij als scheidsrechter denkt dat je een rode of gele kaart moet 
geven dan moet je dat doen, je moet dit een beetje aanvoelen. Bij de leeftijdscategorie 
onder de 13 jaar moeten spelers die een gele kaart hebben gekregen 5 minuten buiten het 
veld wachten totdat ze verder mogen voetballen. Bij de leeftijdscategorieën vanaf onder 15 
worden ze 10 minuten van het speelveld verwijderd. Bij een rode kaart moet de speler gaan 
douchen en mag hij niet meer meedoen met de wedstrijd. ALLE kaarten moet je doorgeven 
aan het wedstrijdsecretariaat.  
 
Speeltijd 
Iedere leeftijdscategorie heeft zijn eigen speeltijd.  
Onder 13 2 x 30 minuten + 15 minuten rust 
Onder 15 2 x 35 minuten + 15 minuten rust 
Onder 17  2 x 40 minuten + 15 minuten rust 
Onder 19  2 x 45 minuten + 15 minuten rust 
Senioren 2 x 45 minuten + 15 minuten rust 
 
 



Buitenspel 
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of 
geraakt door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel 
door: 
- in te grijpen in het spel door het spelen of raken van de bal 
- of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden 
- of voordeel te trekken uit het feit dat hij buitenspel stond.  
 
Je kunt niet buitenspel staan als je de bal rechtstreeks ontvangt uit een doelschop, inworp of 
een hoekschop. Wanneer iemand buitenspel staat, dan geef je een indirecte vrije schop voor 
de tegenspelende partij op de plek waar het buitenspel strafbaar werd.  

 
Je staat buitenspel wanneer je als 
aanvaller achter de laatste 
verdediger staat, zoals hiernaast 
aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De overige wedstrijdofficials 
Naast jou als scheidsrechter zijn er ook twee grensrechters. Deze grensrechters geven aan 
wie de bal mag ingooien of wanneer iemand buitenspel staat. De signalen van de 
grensrechter zijn hieronder weergegeven.  
 
Het begin en de hervatting van het spel 
De aftrap is de manier waarop beide helften van een wedstrijd worden begonnen en het is 
de wijze om het spel te hervatten nadat een doelpunt is gemaakt. Voor elke aftrap bevinden 
alle spelers zich op eigen speelhelft en zijn alle tegenspelers uit de middencirkel. Wanneer jij, 
als scheidsrechter, hebt gefloten, kan er worden afgetrapt.  
 
 
  



De bal in en uit het spel 
De bal is uit het spel wanner hij GEHEEL over de doellijn of zijlijn is gegaan, het spel is 
onderbroeken door de scheidsrechter of hij tegen de scheidsrechter aankomt. Wanneer de 
bal tegen de scheidsrechter aankomt, dan moet je als scheidsrechter fluiten. Het team dat 
de bal voor het laatst raakte, heeft balbezit. Je zet alle tegenstanders op 5 meter afstand en 
laat de bal vallen voor een speler van het team dat balbezit heeft. Wanneer de bal de grond 
heeft geraakt, kan het spel voortgezet worden. Zie het plaatje voor meer uitleg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strafschop 
Een strafschop wordt toegekend als een speler een overtreding begaat welke met een 
directe vrije schop wordt bestraft, binnen zijn eigen strafschopgebied. De bal moet op de 
penaltystip liggen en mag niet bewegen. De doelverdediger van de verdedigende partij 
moet, totdat de bal is getrapt, op de doellijn tussen de doelpalen blijven met de voorzijde 
van zijn lichaam richting de strafschopnemer. De rest van alle spelers moet buiten de zestien 
meter blijven totdat de bal geschoten is.  
 
Inworp 
De inworp is een belangrijk aspect voor de leeftijdscategorie onder 13 jaar. Deze 
spelers/speelsters komen van een leeftijdscategorie waarbij ze de bal in mochten dribbelen. 
Het is daarom als scheidsrechter extra belangrijk om scherp te zijn op de inworp van deze 
mensen. Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het 
laatst raakte wanneer de bal geheel over de zijlijn is gegaan. Je kunt niet scoren vanuit een 
inworp en niemand kan buitenspel staan vanuit een inworp.  
 
Het is belangrijk dat de speler/speelster de bal met twee handen vanuit zijn/haar nek gooit 
en hierbij met beide voeten contact houdt met de grond. Daarnaast is het erg belangrijk dat 
de voeten van de inwerpende speler buiten het veld staan. Tegenstanders moeten minimaal 
twee meter afstand houden bij de inworp.  
 



Doelschop 
Een doelschop wordt toegekend wanneer de bal geheel over de doellijn is gegaan en het 
laatst is geraakt door een speler van de aanvallende partij en er geen doelpunt is gemaakt. 
Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de 
tegenpartij, als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend.  
 
De bal wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt 
binnen het doelgebied (binnen de 5 meter). Tegenstanders moeten buiten het 
strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is. Verdedigende spelers mogen wel binnen 
de 16 meter komen om een bal aangespeeld te krijgen van degene die de doelschop neemt. 
Spelers van je eigen team kunnen geen buitenspel staan vanuit een doelschop. 
 
Hoekschop 
Een hoekschop wordt toegekend wanneer de bal geheel over de doellijn is gegaan en het 
laatst is geraakt door een speler van de verdedigende partij en er geen doelpunt is gemaakt. 
Vanuit een hoekschop kan rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenpartij. Als 
de bal rechtstreeks in het doel van de nemer gaat, dan wordt een hoekschop toegekend aan 
de tegenpartij.  
 
De bal moet binnen de kwartcirkel van het hoekschopgebied liggen en de bal mag niet rollen 
tijdens het nemen. De tegenstander moet op minimaal 9.15 meter afstand staan totdat de 
bal in het spel is.  
 
 


