
Richtlijnen afgevaardigde 
Hij/zij zal samen met zijn/haar trainer ervoor zorgen dat de spelers de club positief 
vertegenwoordigen, en zich zowel op als naast het voetbalveld respectvol gedragen.  
Voor verdere vragen en suggesties kan je steeds bij het jeugdbestuur terecht.  
Wij wensen je alvast te bedanken voor je inzet en zien net zoals jij uit naar een plezierig 
voetbalseizoen!  

 
In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het 
misschien niet altijd duidelijk wat de concrete taak van een gedreven afgevaardigde is.  

o De afgevaardigde minstens 18 jaar en dient aangesloten te zijn bij de club. 
o De afgevaardigde dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de 

KBVB, waarvan hij/zij geacht wordt deze te kennen. De afgevaardigde heeft geen 
inbreng in de sportieve eisen van de trainer van de ploeg waar hij/zij voor 
optreedt, in samenspraak kan dit verschillen van ploeg tot ploeg.  

o Van elke afgevaardigde wordt verwacht zijn clubkledij te dragen tijdens de 
wedstrijden.  

 
Voert een aantal taken uit  
Vóór de wedstrijd  

o Minstens 1 uur voor de wedstrijd aanwezig zijn . 
o Veld klaarmaken voor de wedstrijd (doelen en zijlijnen plaatsen) + afruimen na de 

wedstrijd in samenwerking met de trainer.  
Helpen bij kleden van de kleinsten ipv de ouders: vanaf U8 geen ouders meer in 
de kleedkamer. Het dragen van beenbeschermers is verplicht: controleer uw 
spelers. 

o Dragen van oorringen, ringen, kettingen en armbanden zijn verboden en kunnen 
in het beste geval afgeplakt worden met tape.  

o Opvang van de eigen spelers en begeleiding naar de kleedkamers in overleg met 
de trainer. 

o Toezicht op het gedrag van de spelers en hen desnoods berispen bij onbetamelijk 
gedrag en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.  

o Er zorg voor dragen, in overleg met de trainer, dat er steeds iemand bij de spelers 
blijft en dit zowel voor als na de wedstrijd of tijdens de rust.  

o Opvang van de tegenstrever en hen naar hun kleedkamer begeleiden.  
o De scheidsrechter verwelkomen vanaf U15: kleedkamer aanwijzen en een 

drankje aanbieden. Eveneens de wedstrijdbal aan hem overhandigen.  
o Inzamelen van de identiteitskaarten van de aanwezige spelers (vanaf U15). Geen 

identiteitskaart = geen match spelen ! De identiteitskaarten worden afgegeven 
aan de scheidsrechter. Vergeet je eigen identiteitskaart en die van de trainer ook 
niet.  

o Het wedstrijdblad op PC invullen en ook aan de tegenpartij laten invullen (dit kan 
ook vooraf thuis gebeuren). 

o Bij controle van de schoenen door de scheidsrechter (vanaf U15) leest de 
afgevaardigde de namen van het team voor.  

o Indien de kleedkamer NIET op slot kan: leg een “zak” aan met waardevolle 
spullen en bewaar deze tijdens de wedstrijd (vanaf U15). 

o Zorgen dat er steeds één of meer reserveballen aanwezig zijn tijdens de 
wedstrijd. 

o Zorgen voor het aanwezig zijn van waterzak en spons naast het veld.  
 

Tijdens de wedstrijd  



o Spreek af met je trainer wie zich bezighoudt met de “wissels”. Bij de jonge 
jeugdspelers kan de afgevaardigde zeker een belangrijke rol spelen bij de 
wissels. Hij kan er op toezien dat iedere speler evenveel minuten op het veld 
staat. De sportieve eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de trainer. Wedstrijd 
coaching behoort NIET tot uw takenpakket. Dit sluit evenwel positieve 
aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet uit, integendeel!  

o Enkel het terrein betreden mits toestemming van de scheidsrechter. Ingeval van 
kwetsuur is in principe slechts één verzorger op het terrein toegelaten.  

o Er gedurende de wedstrijd op letten dat enkel personen die ingeschreven werden 
op het wedstrijdblad de neutrale zone betreden. Eenieder die zich in deze zone 
bevindt moet een armband dragen, met uitzondering van de wisselspelers (vanaf 
U15). De afgevaardigde moet drager zijn van een witte band van ten minste 10 
cm breed (bij een thuiswedstrijd) of een tricolore band = de nationale 3-kleur (bij 
een uitwedstrijd). Deze banden worden u ter beschikking gesteld door de club. 
Supporters die de neutrale zone betreden moeten teruggewezen worden (U6-7-8-
9 kunnen hierop nog afwijken).  
 

Tijdens de rust  
o Erop toezien dat de scheidsrechter tijdens de rust een drankje bezorgd krijgt. In 

principe biedt men de scheidsrechter voor en na de match en tijdens de rust een 
drankje aan. 

o Tijdens de rust drank voorzien voor de beide ploegen (flessen water en bekertjes 
zijn aanwezig in de kantine). 

 
Na de wedstrijd  
SCHEIDSRECHTER  

o Scheidsrechter (vanaf U15) terug begeleiden naar kleedkamer en opnieuw 
drankje aanbieden. 

o Ter beschikking blijven van de scheidsrechter, vanaf het ogenblik van zijn 
aankomst tot hij naar huis terugkeert. De ploegafgevaardigde (= 
terreinafgevaardigde bij thuiswedstrijden) is verantwoordelijk voor de veiligheid 
van de scheidsrechter (vanaf U15).  

o Thuiswedstrijd: kijk de onkosten van de scheidsrechter na op het elektronische 
wedstrijdblad en haal die som bij de medewerkers achter de toog + drankbonnetje 
(vanaf U15). Betaal de scheidsrechter en vraag identiteitskaarten terug.  

KLEEDKAMERS EN MATERIAAL  
o Na de wedstrijd de kleedkamers nakijken of er niets werd achtergelaten qua kledij 

of uitrusting. 
o Maak duidelijke afspraken met de trainer en/of de ouders omtrent wasbeurten. 

Niet vergeten: truitjes en broekjes blijven steeds eigendom van de club en moeten 
op het einde van het seizoen worden teruggegeven.  

o Nakijken of alle wedstrijd- en opwarmingsballen teruggebracht zijn. Voor de 
afgevaardigde zou het handig zijn indien de reservespelers hem of haar zouden 
bijstaan met het terughalen van verloren wedstrijdballen.  

SPELERS  
o Zorgen voor drankbonnetjes voor de eigen ploeg na de wedstrijd. Dit is enkel bij 

thuiswedstrijden. Vanaf 2013-2014 worden er geen drankbonnetjes meer gekocht 
bij uitwedstrijden. Iedere speler ontvangt twee gratis bonnetjes. Aan bepaalde 
spelers moet het woordje “dank u” nog worden aangeleerd.  

o Identiteitskaarten en eventuele waardevolle goederen die gedurende de match in 
bewaring gegeven waren, terug overhandigen aan de spelers (vanaf U15).  

o In geval van kwetsuur er voor zorgen dat de speler in het bezit wordt gesteld van 
een formulier voor ongevalsaangifte (ook beschikbaar op de site : 
downloads/documenten/aangifte sportongeval). 



o Mee instaan in samenspraak met de trainer voor de verspreiding van documenten 
vanuit het bestuur naar de spelers toe en toezicht houden op de inlevering van 
deze documenten.  

 
Heeft een basisuitrusting  

o Lijst met aangesloten spelers (+ adressen & telefoonnummer) van de ploeg 
o Watertas & spons + mini EHBO zakje. Let op de hygiëne van die waterzak. EHBO 

koffer in het secretariaat aanwezig.  
o Aangifteformulier voor ongeval 2  
o Witte band, te dragen bij thuiswedstrijden (vanaf U15)  
o Band met de nationale 3-kleur, te dragen bij uitwedstrijden (vanaf U15)  
o Reserve-uitrusting : paar extra kousen, kort broekje, …  

 
Kent nog een aantal belangrijke richtlijnen  
AFGELASTINGEN  
Op de website van de KBVB kan je terecht voor de meest recente info omtrent 
aanduidingen en eventuele uitgestelde wedstrijden /afgelastingen.  
Het verwittigen van alle spelers valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van 
de trainer en/of afgevaardigde (spreek dit af met je trainer wie dit doet).  
 
TRAINING  
Tijdens de trainingen stellen we nog te vaak vast dat op het veld niet alles  
wordt opgeruimd en/of wordt weg gezet. Dit valt onder de bevoegdheid van de trainer 
maar als afgevaardigde kan je natuurlijk ook je trainer “ondersteunen”.  
 
VERVOER  
Voor het vervoer van onze spelers naar uitwedstrijden rijden meestal de ouders zelf. Bij 
gemeenschappelijk vervoerd, denk er dan aan dat de wettelijke voorschriften (wet van 
10-05-2008) worden gerespecteerd. We vragen dan ook aan de ouders deze 
voorschriften toe te passen. De afgevaardigde kijkt hier mee op toe.  
 
VERVANGING  
Kan je zelf eens niet aanwezig zijn, zorg dan tijdig voor een vervanger (let op: 

aangesloten aan de club). 


