
Uitleg zaterdag

Vóór de wedstrijd:
Als je team als 1e op het veld speelt, moet je het veld uitzetten. 

F (3-tallen): 

Een wedstrijd wordt gespeeld op ⅛-ste veld, kortom een kwart waarop 2 veldjes worden 
uitgezet. Ieder veldje heeft in totaal 4 goaltjes, 2 aan elke kant. De pylonen van de goaltjes 
moeten ongeveer 2 meter uit elkaar staan. Op de zijlijnen komen op 5 meter van de hoek 
ook nog hoedjes/pylonen die “de cirkel” aanduiden. Dit veld wordt bij een thuiswedstrijd vóór 
de wedstrijd door de kinderen of de ouders uitgezet met pylonen.

E6 (6-tallen): 

Een wedstrijd wordt gespeeld op een kwart veld met 1 goaltje aan elke kant. Op de zijlijn 
komen op 15 meter de pylonen die “de cirkel” markeren.

E8 (8-tallen): 

een wedstrijd wordt gespeeld op een half veld. Veelal met echte doeltjes. De cirkel hoeft niet 
meer te worden gezet, want die staat op het veld gemarkeerd. 



Materialen
Voor het uitzetten van de velden zijn verschillende materialen nodig.

F (3-tallen): 

De 3-tallen maken gebruik van pylonen: deze bevinden zich in de grote gele bak naast de 
ingang van het SW1. Na de 2e serie wedstrijden moeten deze dus allemaal weer hierin.

E6 (6-tallen): 

De pylonen voor het uitzetten van de 15M-lijn en de goals bevinden zich in de grote gele bak 
naast de ingang van het SW1. Na de 2e serie wedstrijden moeten deze dus allemaal weer 
hierin.

Als je gebruikt maakt van verrijdbare klapgoaltjes: deze bevinden zich tegen de muur van het 
clubhuis tussen de dameskleedkamer en de ingang van het clubhuis in.

E8 (8-tallen): 

Als je gebruik maakt van echte goals: deze staan in de uitsparingen op de velden. Deze 
moeten na de wedstrijden terug in de uitsparingen worden gereden.

Tijdens de wedstrijd:
In de jongste jeugd is er nog geen sprake van een echte scheidsrechter. De kinderen moeten 
het spel nog leren en hebben voldoende aan een spelbegeleider. Aan elk F-team is een team 
uit de C-jeugd (12-14 jaar) gekoppeld en aan de 1e jaars E-teams is een B-team (14-16 jaar) 
gekoppeld die per toerbeurt de spelbegeleiding op zich neemt. Dit zijn kinderen die 
spelenderwijs leren om een wedstrijd te begeleiden. De C- en B-jeugd  worden hierin 
begeleidt door de scheidsrechterscommissie. Dit systeem is ter vooropleiding van de 
jeugdscheidsrechters. Wij verwachten van de coaches en ouders dat deze kinderen de 
nodige support krijgen.

Ná de wedstrijd:
Als je team als 2e op het veld speelt, moeten de veldjes na afloop door jouw team worden 
opgeruimd. Om 11.15 worden de 1e jeugdwedstrijden op de velden SW1 en KG2 gespeeld 
en dan moeten de velden helemaal vrij van obstakels zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de jongste jeugd teams.

Controleer ook of op jullie stuk veld nog achtergebleven kledingstukken, bidons of wat dan 
ook liggen en deponeer deze in de bak gevonden voorwerpen naast de ingang van het 
clubhuis als je niet weet van wie iets is of geef klein materiaal af aan de bar. 

Kort samengevat:
 Speelt je team vroeg dan moet je team de aan jullie toegewezen veldjes klaarzetten.
 Speelt je team in de 2e ronde  dan moet je team het aan jullie toegewezen veld 

opruimen.
 Aan elk F- en 1e jaars E team is een jeugdteam gekoppeld om het spel te begeleiden. 

Dat zijn beginnende fluiters/spelbegeleiders. Maak duidelijke afspraken waar wel/niet 
op gelet wordt en steun dit jeugdlid in de 1e stappen naar wedstrijdbegeleiding.

 2e jaars E wordt begeleid door 1 ouder van de thuispartij en 1 ouder van de uitpartij.


