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Richtlijnen en gedragsregels - PLOEGAFGEVAARDIGDE 

 

1. Algemeen 

• Het is de ploegafgevaardigde totaal verboden voor en tijdens de thuis- en 

uitwedstrijden zich te bevinden in een staat van dronkenschap of alcohol-intoxicatie. 

Iedere overtreding hierop zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club. 

• De ploegafgevaardigde moet lid zijn van de club of van een andere club aangesloten bij 

de KBVB. De boetes opgelegd door de KBVB ingeval van niet regelmatige aansluiting 

van een ploegafgevaardigde worden uitsluitend betaald door de ploegafgevaardigde. 

• De ploegafgevaardigden dienen zich steeds voorbeeldig te gedragen bij de competitie 

en vriendschappelijke wedstrijden zowel ten opzichte van hun jeugdspelers, de 

tegenstrever, de scheidsrechter, zijn eventuele lijnrechters en ten opzichte van de ouders 

en alle andere supporters. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere 

kritiek door woorden, geschriften of gebaren ten opzichte van de eigen jeugdspelers, 

jeugdspelers van de tegenpartij, eigen jeugdtrainers, jeugdtrainers van de tegenpartij, 

afgevaardigde van de tegenpartij en het publiek. Zij zullen zich onthouden van iedere 

opmerking en/of kritiek, noch door woorden, noch door geschriften of noch door 

gebaren ten aanzien van de scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. De eventuele 

door de KBVB hiermee verband houdende opgelegde boetes zullen door de 

ploegafgevaardigde zelf moeten betaald worden. 

• De ploegafgevaardigde is afgevaardigde van een jeugdelftal en mag zich niet mengen 

in al de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de jeugdtrainer vallen. 
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2. Thuiswedstrijden 

a. Voor de wedstrijd 

• De ploegafgevaardigde dient de scheidsrechters:  

o te begeleiden naar de kleedkamer en hen voor de wedstrijd een drankconsumptie 

aanbieden. 

o te begeleiden bij de terreincontrole. 

o de wedstrijdbal te bezorgen. 

o na de wedstrijd hun of zijn vergoeding te vereffenen.  

• De ploegafgevaardigde zal eveneens de jeugdtrainer, afgevaardigde en spelers van de 

tegenpartij begeleiden naar de kleedkamers en hun het speelterrein aanwijzen. 

• De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de jeugdtrainer verzamelen 

en ordenen volgens de spelerslijst. 

• De ploegafgevaardigde zal het wedstrijdblad digitaal invullen samen met de 

scheidsrechters en de bezoekende ploegafgevaardigde 

• De ploegafgevaardigde zal aanwezig zijn bij de controle van de jeugdspelers : alle 

identiteitskaarten van de eigen jeugdspelers en deze van de tegenpartij blijven bij de 

scheidsrechter tot na de wedstrijd en tot na de afsluiting van het scheidsrechtersblad 

op de computer 

• De ploegafgevaardigden zal 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. 

b. Tijdens de wedstrijd 

• De ploegafgevaardigde moet instaan voor de veiligheid en ordehandhaving bij de 

thuiswedstrijden en zal er voor zorgen, onmiddellijk en zonder protest, gevolg te geven 

aan de richtlijnen van de scheidsrechter. Jeugdspelers van zijn elftal die uitgesloten 

worden zal hij erop attent maken dat zij het terrein onmiddellijk dienen te verlaten en 

zich onmiddellijk naar de kleedkamer moeten begeven. 

• Hij zal reservewedstrijdballen klaarhouden, bijhouden en verzamelen. 

• Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming heeft 

gekregen van de scheidsrechter. 

• Indien nodig zal hij de scheidsrechters beschermen tegen iedereen op of rond het 

speelterrein. 

• Op vraag van de jeugdtrainer zal de ploegafgevaardigde ook het scoreverloop 

bijhouden de namen van de spelers die gescoord hebben en tevens de vervangingen 

van de eigen spelers en de tijdstippen waarop deze gebeuren noteren. 

 

c. Tijdens de rust 

• De ploegafgevaardigde zal er tijdens de rust voor zorgen dat het water bedeeld wordt 

bij hun elftal, het elftal van de bezoekers en uiteraard ook bij de scheidsrechters en hun 

eventuele lijnrechters.  

• De ploegafgevaardigde zal het verzorgingsmateriaal eventueel aanvullen. 
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d. Na de wedstrijd 

• De ploegafgevaardigde moet er ook voor zorgen dat de ouders of grootouders van de 

jeugdspelers van beide elftallen voor aanvang en na de competitie- en of 

vriendschappelijke thuiswedstrijden de kleedkamers of de gang niet betreden. Enkel bij 

de jongste categorieën- dit is tot en met U 9 -mogen maximaal twéé ouders en of 

grootouders van beide elftallen in de gang en kleedkamers aanwezig zijn om de 

jeugdspelers helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt 

worden. 

• De scheidsrechter begeleiden naar de kleedkamer. 

• De ploegafgevaardigden zal instaan voor een nauwkeurige en tijdige invulling van het 

scheidsrechtersblad en zorgen dat alles reglementair op de computer wordt afgesloten.. 

• Hij zal de kleedkamer controleren en nagaan of er geen voorwerpen of kledingstukken 

van de jeugdspelers zijn blijven liggen. 

• De ploegafgevaardigden zorgt ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden 

achtergelaten. In samenspraak met zijn jeugdtrainer zorgt hij ervoor dat de spelers van 

hun elftal twintig minuten na de wedstrijd en/of training de kleedkamers verlaten 

hebben. 
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3. Uitwedstrijden 

a. Voor vertrek 

• De jeugdafgevaardigde zal met de ouders afspreken wie zal rijden en op welk 

vertrekuur. De jeugdafgevaardigde zal de namen van de bestuurders noteren. De 

ploegafgevaardigde zal nagaan dat er niet teveel personen plaatsnemen in de auto’s 

van de ouders grootouders en jeugdtrainers. 

• De ploegafgevaardigde zal voor het vertrek controleren of alle geselecteerde 

jeugdspelers aanwezig zijn en zal hen vragen of zij hun identiteitsbewijs bij zich 

hebben. Indien een jeugdspeler zijn identiteitsbewijs niet bij zich heeft zal de 

ploegafgevaardigde dit onmiddellijk melden aan de jeugdtrainer. 

• De ploegafgevaardigde zal nakijken of iedereen plaats zal hebben in één van de 

autovoertuigen. 

b. Voor de wedstrijd 

• De ploegafgevaardigde zal zich aanmelden bij een verantwoordelijke van de 

thuisploeg. 

• De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de jeugdtrainer. 

• Hij zal de identiteitskaarten van de spelers ophalen en ordenen volgens de 

spelerslijst. 

• Hij zal het wedstrijdblad helpen invullen op de computer 

• Hij zal de identiteitskaarten van de spelers bij wedstrijdblad leggen. 

• Hij zal bij de controle van de jeugdspelers door scheidsrechter en de afgevaardigde 

van de thuisploeg aanwezig zijn. 

• De ploegafgevaardigde zal ervoor zorgen dat de identiteitskaarten bij de 

scheidsrechter blijven tot na de wedstrijd en zal zorgen voor de afsluiting van de 

scheidsrechtersblad op de computer samen met scheidsrechter en de afgevaardigde 

van de thuisploeg 

c. Tijdens de wedstrijd 

• Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming 

heeft gekregen van de scheidsrechter 

• De ploegafgevaardigde zal ook het scoreverloop bijhouden en de namen van de 

spelers die scoorden, de vervanging en de tijdstippen waarop deze gebeuren 

noteren. 

d. Na de wedstrijd 

• De ploegafgevaardigde staat in voor een nauwkeurige en tijdige afsluiting van het 

scheidsrechtersblad (kwetsuren laten vermelden, score controleren, rode kaarten). 

De scheidsrechtersbladen zullen na aankomst op de club van een uitwedstrijd 

door de ploegafgevaardigde overhandigd worden aan Nancy Day.  

4. Slot 

De afspraken met de ploegafgevaardigden kunnen in de loop van het voetbalseizoen 2014-

2015 gewijzigd en/of aangepast worden. De ploegafgevaardigden zullen hiervan schriftelijk of 

per e-mail in kennis gesteld worden. 


