Instructie Wedstrijd Fluiten F/E pupillen
Bij v.v. Montfoort is het beleid dat de competitiewedstrijden (thuis) van de F en E pupillen in principe
worden geleid door een ouder van het betreffende team.
Soms is er een ouder beschikbaar die het leuk vindt om het gehele seizoen de thuiswedstrijden te
fluiten of is er een maatschappelijk stagiair die de wedstrijd in goede banen leidt.
Wanneer er geen ouder/maatschappelijk stagiair beschikbaar is, dan wordt er vaak obv roulatie een
ouder aangewezen die de wedstrijd fluit. Meestal stelt de leider van het team een schema op.
En dan ben je opeens aan de beurt om de wedstrijd te fluiten. We hebben al vaker het signaal
opgevangen dat men hier ‘s nachts van wakker kan liggen. En dat is begrijpelijk, want als je nu niet
zo’n voetbaldier als die andere ouders bent en je weet niet precies wat de spelregels zijn, dan is dat
ook lastig! Onderstaande instructie is bedoeld als handvat voor de ouders die weinig van voetbal
weten en graag een wedstrijd in goede banen wil leiden.
Het belangrijkste wat je moet beseffen is dat een wedstrijd fluiten bij de F/E pupillen voornamelijk
bestaat uit het begeleiden bij de start en eind van de wedstrijd en bij spelhervattingen. Een
spelhervatting is het moment dat het spel weer gaat beginnen nadat het is stilgelegd. Overtredingen,
zeker bij de F pupillen, komen nauwelijks voor. Voorbeelden van spelhervattingen: Een corner, vrije
trap, doelpunt of wanneer een jongen of meisje pijn heeft/moet huilen. Een spelhervatting begint
wanneer de scheidrechter op de fluit heeft geblazen.
Voor de wedstrijd
Een wedstrijd bij de F duurt 2 x 20 minuten en bij de E 2 x 25 minuten en wordt gespeeld op een half
veld. Een scheidsrechter gaat “gewapend” met een fluitje, pen, papier en horloge/stopwatch (evt bij
het wedstrijdsecretariaat te verkrijgen) naar het veld zo’n 5 minuten voordat de wedstrijd gaat
beginnen. De wedstrijdsecretaris of bestuurslid heeft aangeven op welk veld er gespeeld moet
worden. Het is gebruikelijk om als scheidsrechter de leider van de tegenpartij een hand te geven.
Normaal gesproken wordt er 7 tegen 7 gespeeld, maar in overleg met de leiders van beide elftallen
kan ervoor worden gekozen om meer jongens te laten spelen (uiteraard wel een gelijkwaardig aantal).
De wedstrijd begint altijd met een aftrap vanuit het midden van het veld. De scheidsrechter bepaalt wie
er mag aftrappen. Het is gebruikelijk dat de gasten starten met de aftrap, maar een muntje in de lucht
gooien (kop/munt) is uiteraard ook mogelijk. Zorg ervoor dat het team dat NIET de aftrap neemt,
voldoende afstand (3 meter) houdt tov de bal. Met het blazen van het fluitje begint de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd
Tijdens een wedstrijd zul je onderstaande situaties tegenkomen en wat doe je dan?
 De bal gaat buiten het veld over de lijn. Er zijn twee soorten lijnen op het veld. De achterlijn
(lijn waar de doelen op staan) en zijlijn (lijn die grenst aan het andere speelveld of de andere
kant waar het “grote” doel op staat).
o Wanneer Montfoort de bal over de zijlijn schiet, dan is het een ingooi voor de
tegenstander. Wanneer de tegenstander de bal over de zijlijn schiet, dan wordt er
ingegooid door Montfoort. Let erop dat ingooien altijd gebeurt vanuit de nek en moet
worden overgedaan wanneer deze handeling niet correct wordt gedaan.
o Wanneer Montfoort de bal over de achterlijn van zijn eigen doel schiet, dan is het een
hoekschop voor de tegenstander. Wanneer de tegenstander de bal over de achterlijn
van zijn eigen doel schiet, dan is het een hoekschop voor Montfoort. Een hoekschop
wordt genomen ongeveer in het midden tussen de hoeklijn (lijn waar zijlijn en
achterlijn samenkomen) en de doelpaal in.
o Wanneer Montfoort de bal over de achterlijn van de tegenpartij het doel schiet, dan is
het een uittrap voor de keeper van de tegenpartij. Wanneer de tegenstander de bal
over de achterlijn van Montfoort schiet, dan is het een uittrap voor de keeper van
Montfoort.
o De keeper is de enige die de bal met zijn handen mag tegenhouden of oppakken. Bij
een uittrap moet hij de ruimte krijgen om uit te lopen (zo’n 15 meter).














De bal verdwijnt in het doel. Een doelpunt voor één van beide teams. De scheidsrechter
noteert het doelpunt door deze te turven op het stuk papier dat hij/zij heeft meegenomen.
Maak uiteraard onderscheid in doelpunten voor Montfoort en voor de tegenpartij. Na het
doelpunt begint de aftrap weer in het midden van het veld. En wel door de partij die het
doelpunt tegen heeft gekregen.
Een overtreding. Dit treedt op wanneer een speler iets doet dat niet geoorloofd is in het spel.
Bijvoorbeeld een handsbal van een speler of duwen, slaan en schoppen zijn niet geoorloofd.
De scheidsrechter stopt het spel, bepaald de ernst van de situatie en neemt een besluit. Bij
een handsbal volgt een vrije trap voor de andere partij, bij een duw of een ongelukkige schop
geef je aan dat de speler die het betreft rustig aan moet doen en een vrije trap voor de andere
partij volgt. Bij slaan of andere ernstige overtreding verwijs je de betreffende speler naar de
zijlijn en geeft aan bij de coach dat hij/zij voor 5 minuten danwel de hele wedstrijd niet meer
mee mag doen (deze situaties komen nauwelijks voor!)
Wanneer door een overtreding maar ook bij een ongelukkige botsing kinderen gaan huilen,
leg dan altijd de wedstrijd direct stil door op de fluit te blazen. Mogelijk komt de leider van de
betreffende speler het veld op om de jongen te verzorgen/gerust te stellen. Wanneer er geen
overtreding aan vooraf ging, kan er dmv een stuiterbal (het omhoog gooien en laten stuiteren
van de bal) de wedstrijd weer verder gaan. Bij een stuiterbal staat er een speler van
Montfoort en van de tegenpartij tegenover elkaar en wordt de bal tussen hun in gegooid.
Een strafschop komt eigenlijk nauwelijks voor. Mocht de overtreding dermate ernstig zijn
(bijvoorbeeld een speler die alleen op het doel afgaat en ook nog eens dicht bij het doel is),
dan kun je hiervoor kiezen. De afstand van de strafschop bedraagt 8 meter.
De rust start na 20 minuten (F) of 25 minuten (E). De onderbreking duurt 5 minuten en beide
partijen hebben de mogelijk om op dat moment de spelers toe te spreken op het veld. Na de
onderbreking wordt er gewisseld van speelhelft. Met andere woorden. De keeper van
Montfoort staat nu in het andere doel. Nu trapt de partij af die bij de start van de wedstrijd niet
mocht aftrappen. Uiteraard starten de teams weer in het midden van het veld en wordt er
voldoende afstand gehouden.
Wanneer een wedstrijd bij de F en E pupillen niet loopt zoals je wil, dan komt dat voor 90%
door de ouders of leider aan de kant van het veld. Laat je niet uit het veld slaan (figuurlijk).
Een scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook al heeft hij dat niet. Daarmee wil ik aangeven dat
een beslissing van de scheidsrechter NIET kan worden aangevochten. Bij vervelende
opmerkingen van ouders buiten het veld wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Mochten
de opmerkingen aanhouden, dan kun je er voor kiezen om de wedstrijd (tijdelijk) stil te leggen.
Mocht dit voorkomen (gebeurt overigens bijna nooit), dan wordt hiervan een aantekening
gemaakt bij de KNVB. Ga in dit geval altijd naar de wedstrijdsecretaris om je verhaal te doen.
e
Einde wedstrijd is wanneer de 2 20 minuten (F) of 25 minuten (E) voorbij zijn.

Na de wedstrijd
 Bijna altijd wordt de wedstrijden afgesloten door het nemen van penalty’s. Iedere speler komt
dan aan de beurt om een penalty te nemen. Dit wordt begeleid door de scheidsrechter maar
de doelpunten hiervan worden niet door de scheidsrechter bijgehouden.
 Na de penalty’s geven de spelers / leiders elkaar de hand en gaat iedereen douchen en
omkleden.
 De scheidsrechter loopt naar het wedstrijdsecretariaat en geeft de uitslag van de wedstrijd
door aan de wedstrijdsecretaris. Mogelijk geleende attributen (pen, papier, stopwatch)
worden teruggegeven. De scheidsrechter ontvangt een kop koffie, thee (of anders) van de
wedstrijdsecretaris.
Extreme situaties (zoals woedende ouders/leiders) komen niet of nauwelijks voor. Mocht dit gebeuren,
dan direct de wedstrijd stil leggen en in overleg met het jeugdbestuur en wedstrijdsecretariaat treden.
Respect hebben wij als vereniging hoog in het vaandel staan!

