HANDLEIDING JEUGDSCHEIDSRECHTER
JO-7 T/M JO-11

VOOR AANVANG WEDSTRIJD
 Kom op tijd; minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
 Denk ook om je uiterlijk. Kom (of kleed je om in de scheidsrechterskleedbox) in sportieve kleding. Er ligt
eventueel een scheidsrechtershirt in de kleedbox. (Let bij de kleding op de kleuren van spelende teams)
 Zorg dat je een pen, stopwatch o.i.d., papier en fluitje bij je hebt. Fluitje ligt evt. in de bestuurskamer.
 Wedstrijdbal ligt in de scheidsrechterskleedbox.

AANVANG WEDSTRIJD
 Stel je voor aan de leiders. Daarna roep je de aanvoerders bij elkaar en doe je
de toss (fluitje achter de rug) over welke team aftrapt. Daarna kan de
SPEELTIJD
wedstrijd beginnen.
JO7 - 2 keer 20 minuten
JO8 - 2 keer 20 minuten
 Volg het spel van een niet al te grote afstand. Probeer ongeveer 10 á 15
JO9 - 2 keer 20 minuten
meter van de spelsituatie te zijn.
JO11 - 2 keer 30 minuten
 Probeer zoveel als mogelijk het spel te laten gaan. Bij echte overtredingen
fluit je en geef je aan de afstand tot aan de vrije trap (5 meter is voldoende).
Bij een vrije bal – passen, schieten of dribbelen. Spreek de kinderen toe die de overtreding hebben gemaakt en
geef aan wat ze fout hebben gedaan. Het is belangrijk dat je duidelijk bent en ook duidelijk fluit.
 Achterballen mogen door de keeper uit de handen worden geschoten. De keeper mag ongeveer 10 meter uit
zijn doel komen.
 Bij een uitbal, geen ingooi, maar de bal inbrengen door de bal te passen of te dribbelen.
 Hoekschoppen worden ongeveer halverwege (tussen doelpaal en cornervlag) genomen. Hoekschoppen is
indribbelen of passen.
 In principe geen penalty’s geven bij de pupillen. Alleen bij zeer duidelijk situaties.
 Als er een speler geblesseerd of huilend op de grond ligt, leg je het spel even stil. Het spel wordt daarna hervat
met een stuitbal. De bal moet eerst de grond raken voordat er verder wordt gespeeld.
 Houd de score bij.
RUST
 Neem de bal mee naar de bestuurskamer. Hier kun je wat te drinken krijgen van dienstdoende persoon.
 Na ongeveer 10 minuten ga je het veld weer op. Als de teams nog niet op het veld staan, dan haal je ze op uit
de kleedkamer.

NA DE WEDSTRIJD
 Na de wedstrijd nemen de spelers nog een strafschop. Op ongeveer 7 meter van het doel wordt de strafschop
genomen (ook afhankelijk van de leeftijdscategorie)
 Na afloop geef je de leiders een hand.
 De wedstrijdbal mag weer naar de scheidsrechterskleedbox. De eindstand noteer je op een formulier dat in de
bestuurskamer ligt.

