
TAKEN 
PLOEGAFGEVAARDIGDE



Multitasking

• Vooral voor de wedstrijd is het soms moeilijk alle taken rond te 
krijgen 

• Geen probleem, houd er plezier in en doe beroep op ouders of 
trainer indien nodig – vraag hulp ! Het accepteren van hulp  
betekent niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet 
alleen voor staat

• Sommige ploegen kiezen voor 2 afgevaardigden 



! Wees positief!

• Extra aandacht voor goede relatie met tegenpartij en scheidsrechters, 
ook eigen scheidsrechters en vrijwilligers 

• Trainer doet wedstrijdcoaching – sportieve begeleiding en de 
wedstrijdcoaching behoren NIET tot de taak van de afgevaardigden

• Wees steeds positief en bemoedigend, dit mag natuurlijk wel tijdens 
de wedstrijd en is zelfs wenselijk



Twee hoofdtaken

• 1. Officiële afgevaardigde bij wedstrijden – voor administratie en 
begeleiding – aanspreekpunt voor niet-sportieve onderwerpen
• Moet aangesloten zijn bij de club

• Login/paswoord voor wedstrijdbladen

• 2. Sleutelpositie communicatie en uitstraling 

De trainers en spelers zullen u eeuwig dankbaar zijn



2. Sleutelpositie

• Communicatie in samenspraak met de coach

• Maak een lijst op van je spelersgroep met geboortedatum & contactgegevens 

• Informatiedoorstroming binnen de groep (communicatie naar de ouders toe) : 

– Informatie / afspraken doorgeven i.v.m. trainingen en wedstrijden 

– Info doorgeven over (niet-sportieve) activiteiten 

→ afgevaardigden maken het verschil om ouders en spelers te 
enthousiasmeren en laten deel te nemen aan het sociale clubgebeuren!



Sleutelpositie – bis1

*Uitstraling – goede orde 

• De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele medewerkers, 
spelers en ouders 

• Kritiek houd je intern! 

- Er zijn kanalen genoeg binnen de club om problemen op te lossen 

(trainer- jeugdcoördinator – jeugdbestuur)

– Kanaliseer problemen naar het jeugdbestuur 

– Help mee waken over de toepassing van het intern reglement



Sleutelpositie – bis2

* Voorbeeldfunctie 

• De verantwoordelijkheid dragen dat de spelersgroep zich op een 

rustige manier gedraagt 

• Zorg voor infrastructuur 

• Rookverbod op velden, in kleedkamers en cafetaria 

• Voor en tijdens de rust van een wedstrijd is het consumeren van 
alcohol ten zeerste afgeraden.



1. Wedstrijdafgevaardigde

• U6-U13 • Met vrijwillige scheidsrechters (vaak jeugdspelers bovenbouw of 
ouders)

• U6: 2 tegen 2  

• U7,8,9: 5 tegen 5  

• U10,11,12,13: 8 tegen 8  

• Competitie: KBVB - geen klassement opgemaakt 

• U15-U21 • 11 tegen 11 • Met officiële scheidsrechters 

• Competitie: KBVB met officieel klassement 

• Met officiële scheidsrechters 

• Spelers schudden hand na de wedstrijd (fair play )



Materiaal mee te brengen naar wedstrijd

• Eigen identiteitskaart 

• Mapje met afdruk identiteitskaarten spelers (indien mogelijk) 

• Witte band / driekleur 

• Witte band als je thuis speelt 

• Driekleur als je op verplaatsing bent 

• Verbandkoffer – en houd deze in orde – vul tijdig aan

• Coachjas/Trainingsvest (o.w.v. herkenbaarheid) 

• Tas met wedstrijd-truitjes (beide kleuren indien thuiswedstrijd)



THUIS – vóór wedstrijd 
vrijwillige scheidsrechters 
• U6-U13 

• 1 Terrein klaarmaken + doelen vastzetten! Check terrein + neutrale zone 

• 2 Onthaal bezoekende ploeg: 

• Kleedkamer aanwijzen 

• Wedstrijdblad & drankje aanbieden 

• 1 à 2 flessen water in kleedkamer 

• 3 Eigen groep: 

• Wedstrijdblad + uitrusting en wedstrijdballen controleren – zijn er hesjes ?

• Uitrusting verdelen 

• 1 à 2 flessen water in kleedkamer 

• Drankbonnetjes vragen (Kantinehouder moet afgev. kennen – band dragen !!) 

→ bij eventuele problemen op constructieve wijze een oplossing trachten te zoeken 

➔ goede en vriendelijke communicatie helpt enorm ! 



THUIS – tijdens wedstrijd & rust
U6-U13 // Armband niet vergeten
• Wedstrijd

• Assistentie wissels op aangeven trainer 
• Verzorging van gekwetste spelers 
• Kleinsten helpen bij aantrekken trainingsvest/hesje na vervanging/wedstrijd

• Rust
• Is water aanwezig, bij warm weer extra water voorzien – ook voor tegenstrever

→ Bij ernstig letsel handelen zoals voorgeschreven op de SITE SKV – google document 
invullen en erover waken dat gekwetste speler binnen 8 dagen de aangifte doorstuurt 
naar de avjo avjo.vlezenbeek@gmail.com
➔ ALLE OUDE AANGIFTE-FORMULIEREN WEGGOOIEN – MOET VIA SKV-SITE 
AANGEGEVEN WORDEN !!

mailto:avjo.vlezenbeek@gmail.com


THUIS – na wedstrijd 
U6-U13
• Ervoor zorgen dat uitrusting verzameld en gewassen wordt

• Toezicht houden in kleedkamer met extra aandacht beperking in tijd 
+ toezien beurtrol kuisen kleedkamer

• Drankbonnetjes verdelen

• Terrein afbreken (indien laatste wedstrijd) 



UIT wedstrijd  voor U6 tot/met U21

• Zelfde taken als bij THUIS wedstrijden, plus … 
• – Verzamelen op de door trainer afgesproken plaats & nagaan sportuitrusting, 

opwarmingsballen en ID’s (vanaf U15) aanwezig zijn 

• – Drankbonnetjes aankopen: bewijsje vragen 

• – Declaratie drankbonnetjes voor terugbetaling via kasmeester

• – Zorg voor een nette kleedkamer bij het verlaten (geen afval laten slingeren, 
achtergelaten kledij, uitrusting)

• – Verzamelen van de te wassen uitrusting en deze op de afgesproken plaats 
afzetten, zodat ze voor volgende wedstrijd tijdig klaar is.



! Identiteitskaart !

• U6-U13 
• Volgens regels vereist, evenwel in praktijk zelden toegepast. 

► Elektronische ID afdruk met foto (via eID-lezer) kan handig zijn.

• U15-U21 
• Originele identiteitskaart MOET voorgelegd worden! 

Speler toch opstellen zonder ID = forfait nederlaag en boete voor club. 

► Elektronische ID afdruk met foto (via eID-lezer) is eveneens toegestaan.



! Armband !

• U6-U13 

• Mag, doch in praktijk meestal niet toegepast. 

• U15-U21

• Trainer = ROOD

• Afgevaardigde thuis = WIT

• Afgevaardigde bezoekers = DRIEKLEUR –zwart/geel/rood

• Verzorger/Arts = GEEL

BELANGRIJK voor scheidsrechter/bezoekende ploeg

= VISUEEL wie aangesproken kan worden



! Wedstrijdblad !

*Betreft digitaal wedstrijdblad! LOG IN + PASWOORD ➔ Procedure = aparte sessie. 

Eventueel bij PC+printer een papieren stappenplan leggen.

* Op tornooien nog vaak papieren wedstrijdbladen.

• Vul dit steeds correct en met zorg in 

• Belangrijkste is dat minstens een officiële afgevaardigde op het blad staat (trainer 
hoeft niet ingevuld te zijn). 

• Op fout ingevulde wedstrijdbladen dient club boetes te betalen aan KBVB

• Kan dag voordien al ingevuld worden 

Omdat we met 1 computer werken en meerdere ploegen gelijktijdig spelen kan je 
je wedstrijdblad op je thuislocatie al voorbereiden. Dit kan je op locatie dan nog 
aanpassen in overleg met de coach, rekening houdend met de aanwezige spelers.



! Scheidsrechters!

• Geen kritiek op scheidsrechters 

• Eigen scheidsrechters (U6-U13) – meestal vergoeding (bonnetjes) via 
kantinepersoneel - nog af te stemmen met TVJO/AVJO

• Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst de vraag 
gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen 
aanstellen. Indien ze niemand hebben dient de thuisploeg voor iemand 
te zorgen.



! Uitrusting!

• Zorgen voor duidelijke afspraken m.b.t. het wassen en bijhouden van 
de uitrusting – afhankelijk van interne afspraken.
• – Broekje en kousen persoonlijk, zelf wassen en meebrengen 

• – Truien: blijven samen, wassen via een beurtrol 

• Laten naamtekenen (broekje, kousen, bal)! 

• Oefenbal : speler is er zelf verantwoordelijk voor (steeds mee te brengen) 

• Spelers komen in mate van het mogelijke steeds in SKV training naar 
wedstrijden



Bij afwezigheid
=

Afgevaardigde ad interim

• Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem. 
Gelieve dit echter goed vooraf te melden en spreek af met één van de 
ouders van de ploeg om uw taak over te nemen voor deze wedstrijd en 
leg hem in kort zijn taken uit 

• Let op voor digitaal wedstrijdblad : dit is steeds te delegeren naar 
collega’s die reeds in het systeem zitten! = LOG IN / PASWOORD



Korte versie 00 

Materiaal mee te brengen naar wedstrijd

• Eigen identiteitskaart 

• Mapje met afdruk identiteitskaarten spelers (indien mogelijk) 

• Witte band / driekleur 

• Witte band als je thuis speelt 

• Driekleur als je op verplaatsing bent 

• Verbandkoffer 

• Coachjas/Trainingsvest (o.w.v. herkenbaarheid) 

• Tas met wedstrijd-truitjes (beide kleuren indien thuiswedstrijd)



Korte versie 01

Wedstrijd

• Ontvangst scheidsrechter 

• Ontvangst tegenstander 

• Aanvullen wedstrijdblad (rugnummers) 

• Voorlezen namen bij schoenencontrole (vanaf U15)

• Begeleiding tijdens wedstrijd – zeker bij U6-U13 = bezig houden

• Afronden van de wedstrijd



Korte versie 02

Ontvangst scheidsrechter 

• Kleedkamer tonen

• Drankje aanbieden

• Wedstrijdbal bezorgen (voldoende opgepompt)

• Tonen waar computer staat (wedstrijdblad)

• Speelveld tonen ter controle (eventueel oplossingen zoeken) • 4 hoekschopvlaggen, 
geen (grote) gaten in de netten, geen obstakels in de neutrale zone, lijnen voldoende 
zichtbaar, …

• Doorgeven kleuren thuis- en uitploeg (incl. keepers) 

• Vragen of er schoenencontrole is (voor kleedkamers? aan het veld?) 

• Uitbetaling scheidsrechter vóór de wedstrijd of erna (in afspraak met de ref)



Korte versie 03

Ontvangst tegenstrever 

• Kleedkamer tonen

• Speelveld tonen

• Tonen waar computer staat (wedstrijdblad)

• Flessen water geven



Korte versie 04

Aanvullen wedstrijdblad

• Rugnummers 

• Afwezigen schrappen

• Eventueel spelers toevoegen 

• Kapitein aanduiden

• Identiteitskaarten afgeven aan scheidsrechter – in volgorde zoals op 
wedstrijdblad

• Indien schoenencontrole: selectie beide ploegen afdrukken



Korte versie 05

Schoenencontrole

• 5 à 10 minuten voor de wedstrijd 

• Meestal aan de kleedkamers

• Controles : 

• Naam / Rugnummer / Kledij (geen oorringen, festivalbandjes of dgl.)

• Geschikt schoeisel (metalen noppen niet toegelaten onder U14 
of op kunstgras) 

• Namen & nummer voorgelezen door afgevaardigde

• Bij keeper en kapitein extra melding maken van hun functie



Korte versie 06

Begeleiding tijdens wedstrijd (1) 

• Witte band (thuis) / Belgische driekleur (uit) 

• Assistentie scheidsrechter (enkel als je thuis speelt) 

• Indien de scheidsrechter om hulp vraagt, ben je verplicht om zijn instructies op te volgen

• Dus: verplicht om steeds op het terrein aanwezig te zijn

• Drinken aanbieden tijdens de rust 

• Assistentie trainer 

• Score bijhouden 

• Wissels bijhouden 

• Tijdsopname (start / einde wedstrijd) 

• Noteren van gele en rode kaarten 



Korte versie 07

Begeleiding tijdens wedstrijd (2) 

• Houding 
• Afgevaardigde is eerste die de gemoederen moet bedaren 
• Wees steeds rustig 
• Ga niet in op provocaties 

• Zorg voor de reserve matchbal 
• Enkel geven als de scheidsrechter de bal vraagt
• Ga een weggetrapte bal halen of geef instructies aan een 
reservespeler 



Korte versie 08

Begeleiding tijdens wedstrijd (3) 

• Verzorging: 

• Kom pas het veld op nadat de scheidsrechter teken gedaan heeft

• Eénmaal je op het veld komt, moet de speler (tijdelijk) van het veld

• Vraag of doe teken als de speler terug het veld op wil

• Speler tegenhouden tot scheidsrechter bevestigt dat hij mag terugkomen

• Wissels:

• Zorg ervoor dat de “nieuwe” speler niet op het veld komt vooraleer de 
“vorige” eraf is

• Wissels vinden plaats aan de middenlijn



Korte versie 09

Afronden van de wedstrijd

• Afsluiten wedstrijdblad

• Doet de scheidsrechter in bijzijn van de beide afgevaardigden

• Controleer of de scheidsrechter geen tikfouten gemaakt heeft

• Controleer of de gegevens overeenkomen met je eigen gemaakte notities

• Tegenstander

• Bied de trainer/afgevaardigde van tegenstrever een drankje aan

• Blijf even bijpraten

• Scheidsrechter

• Bied iets te drinken aan

• Controleer of de uitbetaling in orde is (indien niet voor de wedstrijd gebeurd)



Korte versie 10

Terrein “ongeschikt” of “onbespeelbaar”

• Ongeschikt 
• = schuld van de club = forfait = boete 
• 1 of meer hoekvlaggen ontbreken 
• Doelnet(ten) vertonen te grote gaten 
• Lijnen zijn onvoldoende zichtbaar 
• Neutrale zone is niet vrij 

• Onbespeelbaar 
• = schuld van het weer



Korte versie 11

Ongevallen 
• Ongevallenformulier 

• Steeds eerst aanmelden via de SKV-site (onder tab ‘praktisch’)

• Deel in te vullen door geneesheer 

• Deel in te vullen door club 

• Klevertje ziekenfonds niet vergeten 

• Binnen de 21 dagen terugsturen naar KBVB 

• !!! ZO SNEL MOGELIJK INLEVEREN BIJ DE CLUB !!! 

• Enkel voor leden 

• Enkel medische kosten (en die niet door een andere verzekering/ziekenfonds 
terug betaald worden) 



! Vuile voetbalschoenen !

• Geen voetbalschoenen in cafetaria 

• Geen voetbalschoenen in gang/kleedkamers (met uitzondering van   
de rust van officiële wedstrijden) 

• Borstelzone gebruiken !



THUIS – vóór wedstrijd  
Officiële/gelegenheidsscheidsrechter
• U15-U21
• 1 Check terrein + neutrale zone + cornervlaggen + doelnetten op gaten controleren + lijnen goed zichtbaar

• 2 Onthaal bezoekende ploeg EN scheidsrechter en begeleiden naar de toegewezen kleedkamer 
• Wedstrijdblad & drankje aanbieden aan scheids ! 

• Vergoeding betalen aan scheids. (bedrag naargelang van hoe ver scheids komt, staat ook op wedstrijdblad) 

• 2 flessen water in kleedkamer

• 3  Eigen groep: 
• Wedstrijdblad + uitrusting en wedstrijdballen controleren + hesjes voor reserve-spelers

• Uitrusting verdelen – nummers checken voor enmet wedstrijdblad

• Kleur shirts vergelijken met die van tegenstrever – kleur melden aan scheids – thuisploeg moet shirts veranderen indien kleur verwarring kan geven

• 2 flessen water in kleedkamer

• 4  ID’s beide ploegen aan scheidsrechter bezorgen minimaal 20 minuten voor aanvang wedstrijd & wedstrijdblad – leg deze in volgorde zoals op het 
wedstrijdblad (makkelijker voor scheids)

• 5  Indien scheids opmerkingen geeft over veld/doel/neutrale zone deze in de mate van het mogelijke herstellen of oplossen. Geef nadien deze 
opmerkingen per mail door aan de TVJO.

• 6 Spelers bij  scheids roepen +/- 10 minuten (of in samenspraak met scheids) voor aanvang van wedstrijd

• 7 waardevolle voorwerpen bewaren en duidelijk melden dat er geen in kleedkamer mogen achterblijven

→ bij eventuele problemen op constructieve wijze een oplossing trachten te zoeken 

➔ goede en vriendelijke communicatie helpt enorm ! 



THUIS – tijdens wedstrijd & rust
U15-U21 // Armband niet vergeten
• Wedstrijd

* Assistentie wissels op aangeven trainer / Trainer = sportieve baas !
* Verzorging van gekwetste spelers / steeds toestemming van scheids vragen voor betreden van veld 
/ begeleiden van “gekwetste” speler(s)
* Toezicht in de neutrale zone – enkel personen vermeld op wedstrijdblad mogen hier aanwezig zijn ! 
* Extra wedstrijdballen klaar houden

• Rust
* Drankje scheidsrechter – begeleiden naar kleedkamer/openen deur
* Is water aanwezig, bij warm weer extra water voorzien – ook voor tegenstrever

→ Bij ernstig letsel handelen zoals voorgeschreven op de SITE SKV – google document invullen en 
erover waken dat gekwetste speler binnen 8 dagen de aangifte doorstuurt naar de 
avjo avjo.vlezenbeek@gmail.com
➔ ALLE OUDE AANGIFTE-FORMULIEREN WEGGOOIEN – MOET VIA SKV-SITE AANGEGEVEN WORDEN !!

mailto:avjo.vlezenbeek@gmail.com


THUIS – na wedstrijd 
U15-U21
• Spelers begeleiden naar kleedkamers 

• GEEN SCHOENEN IN DOUCHE REINIGEN 

• Ervoor zorgen dat uitrusting verzameld en gewassen wordt, controle achtergelaten kledij en/of uitrusting

• Toezicht houden in kleedkamer met extra aandacht beperking in tijd + toezien beurtrol kuisen kleedkamers 
(ook bezoekers) + afval in vuilbak !

• Drankbonnetjes verdelen + ID’s en waardevolle voorwerpen terugbezorgen

• Bezoekers (trainer/afgevaardigde) en scheidsrechter uitnodigen voor drankje na de wedstrijd

• Na laatste speler uit douche ➔ ctl of alles netjes is, ook bij bezoekers

• Indien beschadigingen vastgesteld worden – zeker direct melden aan TVJO (eventueel foto’s nemen om      
kosten te kunnen verhalen op dader(s))

• Registratie/controle van de uitslagen op het wedstrijdblad samen met scheids

• Eventueel verslag uitbrengen indien er opmerkelijke feiten waren, punten voor verbetering aanreiken



! Drankje na wedstrijd !

• Voor afgevaardigde/trainer/scheids [rustige plaats] 

– Vanaf U15 

– Koffie met koekje of water 

– Afgevaardigde neemt voortouw


