Reglementair
Thuiswedstrijden :
- scheidsrechter begeleiden
- witte armband
Uitwedstrijden :
-

bijstaan verantwoordelijke thuisploeg
rood-geel-zwarte armband

Algemeen
1) De ploegafgevaardigden dienen zich steeds voorbeeldig te gedragen bij de
wedstrijden zowel ten opzichte van hun jeugdspelers, de tegenstrever en de
scheidsrechter.
Zij zullen zich onthouden van iedere opmerking en/of kritiek, noch lichamelijk
noch verbaal ten aanzien van de scheidsrechter. De eventuele door de KBVB
hiermee verbandhoudende opgelegde boetes zullen door de
ploegafgevaardigde zelf moeten betaald worden.
2) De ploegafgevaardigde is afgevaardigde van een jeugdelftal en mag zich niet
mengen in al de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de
jeugdtrainer vallen.
3) De ploegafgevaardigde staat in voor de eerste hulp bij ongevallen. Zij zullen
steeds op de wedstrijden hun EHBO kit mee hebben alsmede waterzak en
spons. Bij ernstige kwetsuren van spelers en/of toeschouwers zullen zij
onmiddellijk contact opnemen met de dokter van wacht of bij zeer ernstige
ongevallen onmiddellijk contact opnemen met de dienst 101.
4) Op disciplinair vlak vallen de ploegafgevaardigden onder de bevoegdheid van
de jeugdcoördinator. De afgevaardigde zal voor enige beslissing steeds

gehoord worden en kan zich verdedigen of laten verdedigen doch de uitspraak
van de jeugdcoördinator zal onherroepelijk zijn.

Thuiswedstrijden
Voor de wedstrijd
1) De ploegafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het ophalen van de
spelersuitrusting (eventueel een tweede set klaar houden lettend op de
tegenstander).
2) De ploegafgevaardigde dient de scheidsrechter te begeleiden :
-

naar de kleedkamer en hen voor de wedstrijd een drank-consumptie
aanbieden.

-

Terreincontrole.

-

Wedstrijdbal bezorgen.

-

Vergoeding vereffenen.

3) Zij zullen eveneens de trainer, afgevaardigde en spelers van de tegenpartij
begeleiden naar de kleedkamers, het terrein aanwijzen.
4) Spelerslijst ontvangen van de trainer.
5) Identiteitskaarten spelers ophalen, ordenen volgens spelerslijst.
6) Spelersuitrusting uitdelen (nummers en lijst !).
7) Wedstrijdblad invullen, klaarleggen met identiteitskaarten.
8) Bezoekende ploegafgevaardigde wedstrijdblad laten invullen.
9) Verzorgingsmateriaal klaarleggen (waterzak, spons, …)
10)Controle spelers : scheidsrechter + ploegafgevaardigde bezoekers (identiteitskaarten blijven bij de scheidsrechter !!!)
11)De ploegafgevaardigden zullen bij de thuiswedstrijden een witte armband
dragen en er tevens op toezien dat iedere persoon die zich in de neutrale
zone bevindt de geëigende armband draagt.

Tijdens de wedstrijd
1) De ploegafgevaardigde moet instaan voor de veiligheid en ordehandhaving bij
de thuiswedstrijden en zullen er voor zorgen, onmiddellijk en zonder protest,
gevolg te geven aan de richtlijnen van de scheidsrechter.
2) Zij houden reservewedstrijdballen klaar, bijhouden en verzamelen.
3) Zij voeren verzorgingsacties uit, let op de toelating van de scheidsrechter !!!
4) Indien nodig scheidsrechter beschermen (reglementen voetbalbond).
5) Op vraag van de trainer zal de ploegafgevaardigde ook het scoreverloop
bijhouden.
Tijdens de rust
1) De ploegafgevaardigden zullen er tijdens de rust voor zorgen dat de
frisdranken bedeeld worden bij hun elftal, het elftal van de bezoekers en
uiteraard ook bij de scheidsrechter. .
2) Verzorgingsmateriaal eventueel aanvullen.
3) Eventuele vervangingen (reden : kwetsuur) melden aan de scheidsrechter.
Na de wedstrijd
1) Scheidsrechter begeleiden naar de kleedkamer.
2) De ploegafgevaardigden staan in voor een nauwkeurige en tijdige invulling
van het elektronische scheidsrechtersblad
3) De ploegafgevaardigden zorgen ervoor dat na afloop van de wedstrijden het
aantal truitjes en broeken worden geteld en compleet blijven. In samenspraak
met de trainer zullen zij onmiddellijk na de wedstrijd de spelersuitrusting
meegeven aan de speler wiens beurt het is om de uitrusting te wassen.
4) Kleedkamer controleren op voorwerpen (opdracht voor laatste speler ?)
5) De ploegafgevaardigden zorgen ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke
staat worden achtergelaten. In samenspraak met zijn trainer zorgt hij ervoor
dat de spelers van hun elftal een kwartier na de wedstrijd en/of training de
kleedkamers verlaten hebben.

Uitwedstrijden
Voor het vertrek
1) De ploegafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de spelersuitrusting en

zorgen er dus voor dat degene die de uitrusting moest wassen wel degelijk mee
heeft naar de wedstrijd.
2) Controle van de aanwezige spelers.
3) Kijk na of iedereen mee kan rijden (eigen vervoer).
4) Materiaal in kofferruimte deponeren (spelersuitrusting, oefenballen).
Voor de wedstrijd
1) Aanmelden bij de thuisploeg.
2) Spelerslijst ontvangen van de trainer.
3) Identiteitskaarten spelers ophalen en ordenen volgens de spelerslijst.
4) Spelersuitrusting uitdelen (nummers en lijst).
5) Wedstrijdblad invullen.
6) Identiteitskaarten van de spelers bij wedstrijdblad leggen.
7) Verzorgingsmateriaal klaarleggen (waterzak, spons, …)
8) Controle spelers : scheidsrechter + afgevaardigde thuisploeg.
9) De identiteitskaarten blijven bij de scheidsrechter.
Na de wedstrijd
1) De ploegafgevaardigden zorgen ervoor dat na afloop van de wedstrijden het
aantal truitjes en broeken worden geteld en compleet blijven. In samenspraak
met de trainer zullen zij onmiddellijk na de wedstrijd op verplaatsing de
spelersuitrusting meegeven me de speler welke deze dient te wassen.
2) De ploegafgevaardigden staan in voor een nauwkeurige en tijdige invulling
van het scheidsrechtersblad en de “ondertekening” ervan

