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KVVE MASSEMEN 
 

Charter jeugdafgevaardigde  
(Update 2020/2021) 

 

1. Voorbeeldfunctie  

De ploegafgevaardigde hoort een voorbeeldfunctie te vervullen t.o.v. de jeugdspelers die hij/zij begeleidt. Hij/zij moet 

zijn/haar club de nodige uitstraling geven op vlak van: organisatie, discipline, eerlijkheid, fair-play, etc. Hij/zij is ook een 

heel belangrijke schakel tussen enerzijds de trainer en anderzijds de jeugdspeler en hun ouders.  

2. Scheidsrechter  

Het volgende wordt verwacht van de jeugdafgevaardigde betreffende de scheidsrechter:  

- De scheidsrechter ontvangen en begeleiden bij thuiswedstrijden.  

- De scheidsrechter ten allen tijde beschermen.  

- Het wedstrijdformulier online correct invullen.  

- Zorgen voor de nodige verfrissing vóór, tijdens en na de wedstrijd.  

- De betaling van de scheidsrechter verzorgen. Dit kan voor of na de wedstrijd; overeen te komen met de 

scheidsrechter.  

- De wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.  

 

3. Materiaal  

De jeugdafgevaardigde,  

- zorgt voor de wedstrijdballen en de oefenballen.  

- zorgt dat de doelen en de netten van het doel in orde zijn en plaatst de hoekschopvlaggen.  

- draagt zorg voor de netheid en de orde in de kleedkamers en organiseert het poetsen.  

- stelt eventuele schade in de kleedkamers vast na de wedstrijd en maakt er melding van.  

 

4. Tijdens de wedstrijd  

- Aanwezig zijn in de neutrale zone.  

- Dragen van een witte band bij thuiswedstrijden en de driekleur bij uitwedstrijden.  

- Verzorgen van gekwetste spelers tijdens de wedstrijd; voorzien van een waterzak en eventueel ijs, indien er geen 

verzorg(ster) is.  

- Zorgen dat enkel personen vermeld op het wedstrijdblad aanwezig zijn in de neutrale zone en controleren dat 

iedereen de juiste armband draagt:  

- wit = afgevaardigde thuisploeg,  

- driekleur = afgevaardigde bezoekers,  

- rood = trainers,  

- geel = verzorgers,  

- clubkleuren = terreincommissarissen.  
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5. Spelers  

- Controle uitvoeren van de identiteitsbewijzen van de spelers; ook voor vertrek naar een wedstrijd op 

verplaatsing.  

- Zorgen voor de nodige verfrissing tijdens de rust voor de spelers.  

 

6. Trainer  

- De trainer steeds bijstaan en verdedigen; ook in moeilijke momenten.  

 

7. Tegenstander  

Ontvangst van de bezoekende club organiseren. De jeugdafgevaardigde wijst de tegenstander hun kleedkamer en zorgt 

voor drinkwater tijdens de rust. Hij werkt samen met de afgevaardigde van de tegenstander en begeleidt hem naar de 

scheidsrechter.  

8. Tot slot  

De jeugdafgevaardigde behandelt de scheidsrechter steeds respectvol; ook na het maken van mogelijke 

scheidsrechterlijke fouten die het resultaat mogelijk hebben beïnvloed. Van de jeugdafgevaardigde wordt immers 

verwacht dat hij – samen met trainers, bestuur en ouders – het goede voorbeeld geeft; want van de spelers wordt dat 

gedrag ook verwacht.  

 


