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Protocol juniorenteams                                                                   .    
 

Spelregels veldvoetbal via onderstaande links: 

 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11 
 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-23-jul-2019 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021 

Wissels/reservespelers: 

Bij wedstrijden in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers 
toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. 
 

Taken spelers: 

 

 Alle spelers zijn 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig, dit geeft ruimte voor 

warming-up en voor spel- en positiebespreking voor de wedstrijd met de leider(s). 

 Alle spelers dienen de spelregels juniorenvoetbal te kennen en zich daaraan te houden. 

 De aanvoerder heeft geen speciale status of bevoegdheden, maar heeft een mate van 

verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn team. 

 

 

Taken leider(s) 

 Erop toezien dat de naam van de voetbalvereniging WBSV op een correcte manier naar 
buiten wordt uitgedragen. 

 Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en/of trainingen. 

 In geval van afmeldingen tijdig zorgen voor andere spelers in overleg met de betreffende 
trainer(s) en leider(s). Dit binnen de regels van eventuele dispensatie. 

 Het bijhouden van reservebeurten en uitslagen, het correct en volledig invullen van 
het digitale wedstrijdformulier met behulp van de wedstrijdzaken app. Bijhouden en 
controleren van de spelersgegevens en foto's. 

 Het opstellen van een vervoerschema voor de uitwedstrijden. Kan eventueel met behulp van 
de Voetbal.nl app. 

 Het stimuleren van de teamgeest en het stimuleren van het deelnemen aan 
nevenactiviteiten. 

 Het ontvangen van de tegenpartij en scheidsrechter en het wegwijzen maken op het WBSV-
complex.  

 Het onder alle omstandigheden bedanken van de scheidsrechter, tegenstander en erop 
toezien dat het eigen team dit ook doet. Toezien dat er voor aanvang door de spelers handen 
wordt geschud met de tegenstanders. 

 Ervoor zorgen dat waardevolle spullen uit de kleedkamer worden meegenomen en het 
controleren na afloop van een training of wedstrijd of er niets is blijven liggen. 

 Het begeleiden van een geblesseerde speler bij een ongeval naar de eerste hulp, het 
informeren van de ouders en betreffende commissie/bestuur. 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-versie-23-jul-2019
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021
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 Er op toezien dat kleedkamers na gebruik om toerbeurt door de teamspelers worden 
schoongemaakt. 

 Zorgen ervoor dat de jongens en meiden zich (indien gewenst) apart kunnen 
omkleden/douchen voor en na de wedstrijd. Hiervoor dient contact opgenomen te worden 
met de uit-vereniging om evt aparte kleedruimte aan te vragen of de jongens en meiden ná 
elkaar de kleed/douche ruimte te geven en dit ook te controleren. Hierin iedereens privacy in 
acht nemend. 

 Ervoor zorgen en erop toe zien dat de teamkleding door iemand gewassen wordt en ziet 
daarop toe. Teven zien zij erop toe dat de teamkleding ook wekelijks ruim op tijd aanwezig is 
voor de wedstrijd. 

 Ervoor zorgen en erop toe zien dat materiaal en de wedstrijdballen bijeen blijven en dat deze 
wekelijks ruim op tijd voor de wedstrijd aanwezig zijn.  

 Ervoor zorgen en erop toe zien dat een vast-aangestelde vlagger de taak van assistent-
scheidsrechter vervult. (De voorkeur gaat uit naar voor een der leiders) en ook ruim op tijd 
aanwezig is. 

 Bij disciplinaire maatregelen (gele- of rode kaarten) ervoor zorgen dat de betreffende 
personen binnen het bestuur altijd wordt ingelicht. 

 Ongewenst gedrag tegengaan en ervoor zorgen dat iedere speler (en ouder) zich gedraagt 
(zowel op het veld als in de kleedkamer). 

 Wedstrijdverslag invullen op de website van WBSV. 

 Houden/controleren de kantinedienst-draaiende ouders bij en spreken deze erop aan bij 
verzuim, te laat komen etc. 

 Zorgt ervoor dat alle trainingsdoeltjes en pupillen doelen van het veld af zijn en op de 
daarvoor aangewezen plekken staan. 

 Dat de hoekvlaggen op het veld staan voor de wedstrijd en verwijderd deze na afloop (indien 
er geen wedstrijd voor of na gespeeld wordt). 

 Wijzen 1 speler aan als aanvoerder voor het seizoen 
De aanvoerder heeft geen speciale status of bevoegdheden, maar heeft een mate van 
verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn team. 

 
 
 
Wat doet de assistent-scheidsrechter (vlagger); 

 Duidelijke vlagsignalen geven. 
 Niet hun eigen team coachen, want ze zijn er immers ter ondersteuning van de 

scheidsrechter. 
 Niet vlaggen voor overtredingen, deze zijn ter beoordeling van de scheidsrechter. 
 Alleen voor buitenspel vlaggen indien een speler meedoet aan het spel door de bal te spelen, 

voordeel haalt uit zijn positie, of hinderlijk aanwezig is in buitenspelpositie maar de bal niet 
speelt en zodoende de verdedigende partij afleidt (dit geldt ook als buitenspel) 

 Wel vlaggen voor: hoekschop (wijzen met de vlag richting hoekvlag), doelschop (wijzen met 
de vlag naar het doel) en indien de bal uit gaat voor een ingooi (ook hierbij duidelijk de kant 
aangeven die mag gaan ingooien). 

https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-
praktijk/invallersbepaling-veld 
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