
Taken van een spelbegeleider bij SC Emmeloord 
 
Tegenwoordig worden de wedstrijden in de leeftijdscategorieën JO7 t/m JO10 
niet meer geleid door scheidsrechters. De scheidsrechter is in deze 
leeftijdscategorieën vervangen door de spelbegeleider.  
 
Uitslagen en standen 
Tegenwoordig worden in de categorieën JO7, JO8, JO9 en JO10 geen uitslagen 
en standen meer bijgehouden en dus ook niet voor kampioenschap gespeeld. 
De uitslagen worden wel doorgegeven aan de KNVB, zodat zij de competities 
op niveau kunnen indelen. 
 
In dit document vindt u:   

 De taken van een spelbegeleider;  
 De verschillen tussen een spelbegeleider en een scheidsrechter; 
 De (nieuwe) wedstrijdvormen van onder 7, onder 8, 9 en 10 en onder 11 
en 12.  

 

Taken 
De taken van een spelbegeleider zijn door de KNVB als volgt omschreven:  
Voor de wedstrijd 

 De spelbegeleider begroet beide coaches/leiders; 
 De spelbegeleider maakt met beide coaches/leiders afspraken over het 
verloop van de wedstrijd (time-out, rust); 

 De spelbegeleider zorgt ervoor dat de spelers elkaar een prettige 
wedstrijd wensen.  

 
Tijdens de wedstrijd 

 De spelbegeleider loopt niet door het veld, tenzij er moet worden 
ingegrepen; 

 De spelbegeleider onderbreekt het spel zo min mogelijk; 
 De spelbegeleider laat de kinderen het spel zo veel mogelijk zelf regelen 
en grijpt alleen in als er onduidelijkheid is bij de spelers of de spelers de 
spelregels niet goed uitvoeren; 



 De spelbegeleider legt de regels uit wanneer deze onduidelijk zijn; 
 De spelbegeleider zorgt dat er een time-out plaatsvindt halverwege 
beide helften. 

 
Na de wedstrijd 

 De spelbegeleider zorgt ervoor dat de spelers elkaar bedanken voor de 
wedstrijd; 

 De spelers nemen om de beurt penalty’s onder leiding van de 
spelbegeleider. 

 
Bron: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10496/flyer-rol-spelbegeleider 

 
Verschillen tussen spelbegeleiders en scheidsrechters 
Spelbegeleider Scheidsrechter 
Loopt zo veel mogelijk langs het veld Loopt in het veld 
Helpt de kinderen de regels van het 
voetbalspel juist toe te passen, maar 
laat de spelers de wedstrijd 
voornamelijk zelf leiden (bij 
uitballen bijvoorbeeld) 

Heeft de leiding over de wedstrijd 

 
Nieuwe wedstrijdvormen JO7 t/m JO12 
Onder 7 
Aantal spelers 4 tegen 4 
Veldafmeting 30m x 20m 
Doelformaat 3m x 1m 
Veldorganisatie 4 of 5 teams – 2 speelveldjes 
Keeper geen 
Competitie Er wordt elke week bij een andere vereniging tegen alle 

tegenstanders gespeeld 
Rol coach Positief coachen langs de zijlijn 
Rol ouders Positief aanmoedigen langs de zijlijn 
Spelers Wensen elkaar voor de wedstrijd een prettige wedstrijd 

en bedanken elkaar naderhand 
Speeltijd 10 min per wedstrijd 
Begeleiding Spelbegeleider, wanneer niet aanwezig nemen de 

teambegeleiders de rol van spelbegeleider op zich. 



 
Meer informatie op https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7 
  



Onder 8, 9, 10  

 



Meer informatie op https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10  



Onder 11, 12 

 



Meer informatie op https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-
12  


