
Jeugdspelregelwedstrijden 
Elk jaar tracht de Scheidsrechtersverenigingen Helmond en Omstreken weer 
spelregelwedstrijden voor de jeugd te organiseren, met als doel de kennis van de 
spelregels onder de jeugdige voetballers te vergroten.  

Voor wie? 

Alle spelers en speelsters, die nog geen 18 jaar waren kunnen aan deze wedstrijden 
deelnemen. Er wordt gespeeld in teams van vier spelers, eventueel aangevuld met 
een of meerdere reservespelers.  

Wat kost het uw vereniging? 

U betaalt geen inschrijfgeld. Eventuele oefenavonden, die na overleg met de 
scheidsrechtersvereniging in uw regio worden tegen een kleine vergoeding verzorgd. 
U kunt als voorbereiding natuurlijk ook uw jeugdteams inschrijven voor een 
spelregelactiviteit, welke door onze vereniging gratis wordt verzorgd.  

Wat levert het op? 

Allereerst natuurlijk spelregelkennis, niet alleen voor de jeugdige deelnemers, maar 
ook voor hun begeleiders. Dit komt dus het functioneren van uw hele jeugdafdeling 
ten goede.  

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Aanmelding kan gedurende het seizoen plaatsvinden en zal in onderling overleg een 
datum hiervoor vastgelegd worden. De Scheidsrechtersverenigingen Helmond en 
Omstreken verleend deze service voor de voetbalverenigingen binnen de regio 2, die 
conform de grenzen door de KNVB District Zuid II worden gehanteerd.  

U kunt zich ook aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Aanmeldingen 
worden alleen in behandeling genomen indien er nog plaatsen vrij zijn. 
Is uw vereniging ingedeeld in de regio 2, meld u dan aan bij de 
Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken. Wij zullen uw aanmelding dan 
verder afwerken. 



Is uw vereniging ingedeeld in een andere regio en wilt u graag deelnemen, aarzel 
dan niet en de Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken zal uw aanmelding 
dan doorgeven aan de regionale scheidsrechtersvereniging in uw buurt, waarna zij 
contact met u zullen opnemen. 

KLIK hier voor uw aanmelding of voor meer informatie!  
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