
 
De ploegafgevaardigde 
 
“Een belangrijke pion in de jeugdwerking” 
 

Hieronder trachten we bondig een toelichting te geven over de rol 
en de taken van de ploegafgevaardigden  
De ploegafgevaardigden maken integraal deel uit van de 
jeugdwerking van de club en zijn belangrijke pionnen in de 
totaalbegeleiding van de jeugdspelers. De ploegafgevaardigde is 

op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de club, waarbij hij aangesloten is: op het 
moment dat hij in functie is, geeft hij uitstraling aan het imago van KVK TIENEN en haar 
medewerkers, ouders en spelers. 
 
Profiel van de ploegafgevaardigde 
Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van KVK 
TIENEN wil steunen: soms uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon deel uitmaakt van één 
van de jeugdploegen.  
De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar 
zijn/haar elftal, naar de ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van de club 
is het belangrijk dat alle ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed mogelijk uitvoeren.  
De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de trainer.  
Het streefdoel van de club is om te kunnen beroep doen op twee ploegafgevaardigden per 
ploeg: zo blijft het verzekerd, dat bij afwezigheid van één van hen, er toch nog iemand 
aanwezig is.  
Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij 
KVK TIENEN verplicht. Dit wordt door de gerechtigde correspondent kosteloos uitgevoerd bij 
aansluiting.  
De coördinatoren zijn de eerste aanspreekpersonen voor bijkomende inlichtingen of ingeval 
van problemen.  
Toekomstgericht zullen er per seizoen meerdere vergaderingen worden georganiseerd 
tussen de ploegafgevaardigden en de coördinatoren om het jeugdbeleid beter kenbaar te 
maken en om mogelijke suggesties voor de verbetering van de samenwerking uit te 
wisselen. 
Indien zich problemen voordoen en/of u voor of tijdens een competitiewedstrijd bepaalde 
vragen hebt inzake de toepassing van de bondsreglementen, kan u steeds even telefoneren 
naar het Secretariaat of naar één van de jeugdcoördinatoren  
Het officiële Reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan door iedereen ten 
allen tijde geraadpleegd worden:  
 
http://www.footbel.com/content/reglement_nl/index_nl.asp. 
 
Praktische wetenswaardigheden 
 
armbanden voor officials 
trainer:                  rood 
afgevaardigde thuisploeg:                wit 
afgevaardigde bezoekers:                 zwart-geel-rood 
terreincommissaris:                           (clubkleuren) 
dokter:                   geel 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
soorten wedstrijdbladen 
roze: voor alle officiële wedstrijden (kampioenschap, eindronde, Beker van België en 
provinciale bekers) 
geel: voor vriendschappelijke wedstrijden 
wit met diagonale gele streep: voor wedstrijden van duiveltjes en preminiemen 
wit: voor tornooien met verkorte wedstijdduur 
 
procedure bij kwetsuren: 
Wit formulier aan de speler meegeven voor de aangifte van het sportongeval. (secretariaat)  
De speler informeren dat hij dit formulier zo vlug mogelijk ingevuld moet binnenbrengen op 
het secretariaat (binnen de week). 
De trainer onmiddellijk op de hoogte brengen van de ernst van de kwetsuren. 
 
een aantal voordelen 
De ploegafgevaardigde kan door zijn functie en zijn vrijwillige inzet voor de club gratis alle 
thuis- en uitwedstrijden van zijn/haar elftal bijwonen. Bovendien kan hij/zij alle 
thuiswedstrijden van alle elftallen van de club, inclusief het eerste elftal, gratis bijwonen.  
Na zijn/haar officiële aansluiting bij de club en in het begin van het seizoen ontvangt de 
ploegafgevaardigde per team, een set armbanden, een waterzak met spons en 2 
wedstrijdballen waar zij/hij zorg voor moet dragen. 
Taken van de ploegafgevaardigde 
 
Thuiswedstrijden 
Voor de wedstrijd 
Indien u niet kan aanwezig zijn, verwittigt u best vooraf de trainer en zorgt u zelf voor een 
vervanger. 
Controle van de kleedkamers: 2 flessen water per team ter beschikking stellen in 
kleedkamers. 
Controle van de wedstrijdballen en wedstrijdkledij. 
Opvang van de scheidsrechter, drank aanbieden,onkostenvergoeding betalen eventueel na 
de wedstrijd 
Indien de scheidsrechter opmerkingen geeft over de staat van het veld of andere zaken 
binnen de neutrale zone, deze in de mate van het mogelijke herstellen of oplossen. 
Identiteitskaarten van de eigen spelers ophalen, ploegopstelling vragen aan de trainer en 
wedstrijdblad invullen. 
Tegenstrevers onthalen en begeleiden naar hun kleedkamer en eventueel uitnodigen voor 
de receptie na de wedstrijd. Kleur shirts vergelijken met de eigen kledij om verwarring tijdens 
de wedstrijd te vermijden. Eveneens melden aan de scheidsrechter. 
Wedstrijdshirts uitdelen aan de spelers. Spelers bij de scheidsrechter roepen circa 10’ voor 
aanvang van de wedstrijd. Namen en rugnummers afroepen. Wisselspelers tonen enkel hun 
rugnummer.  
Wedstrijdblad laten invullen door de tegenstrevers (steeds op secretariaat)  
Wedstrijdblad naar de scheidsrechter brengen samen met de identiteitsbewijzen van de 
spelers en de wedstrijdbal. 
Zorg steeds dat de kleedkamers afgesloten zijn. De sleutel van de kleedkamer van de 
scheidsrechters afgeven of neerleggen op het jeugdsecretariaat. 
 
 



 
 
 
 
Tijdens de wedstrijd 
Toezicht in en vrijhouden van de neutrale zone. 
Verzorging en begeleiding van "gekwetste" speler(s).  
Noteren van: scoreverloop,vervangingen, sancties (kaarten!)  
Reserve wedstrijdballen ter beschikking houden 
Steeds toestemming vragen aan de scheidsrechter vooraleer het veld te betreden. 
Eventueel bijkomende taken uitvoeren in samenspraak met de trainer. 
 
Tijdens de rust 
begeleiding van de scheidsrechter  en drank aanbieden  
 
Na de wedstrijd 
Kledij verzamelen en natellen: truien en broeken rechts laten, en sokken ontrollen.  
Eventueel extra drank voor eigen spelers aanhalen of bijvragen.  
Kledijtas zo vlug mogelijk wegbrengen naar wasruimte.  
Kleedkamers opruimen en reinigen, ook van de bezoekende ploeg en het poetsmateriaal 
terug opbergen. 
Drinkbekers (spelers), glazen en koffietassen (scheidsrechters en ploegafgevaardigden) 
verzamelen Wedstrijdblad goed nakijken, ondertekenen en derde luik bezorgen aan de 
ploegafgevaardigde van de tegenpartij.  
Het eerste (origineel) en het tweede luik van het wedstrijdformulier afgegeven op het 
secretariaat ten laatste op maandag voor 12.00H 
Bij ongeregeldheden een nota opmaken en bezorgen aan de coördinatie 
Identiteitskaarten teruggeven, "gekwetsten" doorsturen naar het medische team. Eventueel 
een ongevalformulier bezorgen en daarbij enige uitleg verstrekken.  
 
Op verplaatsing 
Verzamelen: steeds verzamelen op de parking van de A.Huonvelden, begijnenstraat z/n, 
3300 Oorbeek (Tienen)of op het jeugdscomplex Rob Verbiest,Tricotstraat,3300 Tienen  
In onderlinge afspraak haalt de trainer of een van beide ploegafgevaardigden de tas met 
wedstrijdkledij op. 
Ten laatste 10 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig zijn. 
Voor het instappen de identiteitskaarten verzamelen (noteren wie niet in orde is en dit 
melden). 
Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep tijdens de 
verplaatsing. Route afspreken met de trainer en liefst in groep rijden.   
Weten waar het terrein van de tegenstrever zich bevindt.  
 
Voor, tijdens en na de wedstrijd 
Grotendeels dezelfde taken als bij thuiswedstrijden. Toch zijn er enkele extra’s 
Inlichtingen vragen met betrekking tot drank voor eigen groep.  
Zorgen dat de kleedkamer er netjes bijligt (afval verzamelen in de daartoe voorziene 
vuilbakken, etc.) 
Derde luik van het wedstrijdformulier meebrengen en bezorgen aan de coördinatie 
Hoeden voor "persoonlijke" commentaren. 
Coördineren van de terugreis.  
Na thuiskomst: kledijtas wegbrengen en nagaan of alle spelers thuis geraken.  
Verslag uitbrengen bij de coördinatoren indien zich opmerkelijke feiten hebben voorgedaan. 
 
 
 



 
 
 
Belangrijke opmerkingen 
 
Ingeval van incidenten, waarbij spelers van KVK TIENEN en/of hun ouders en supporters 
betrokken zijn,  is het wenselijk om de ploegafgevaardigde van de thuisploeg te helpen bij 
het handhaven van de orde. 
Indien er geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst aan de bezoekende ploeg 
gevraagd  worden of zij een "vervanger" kunnen leveren. Indien negatief, dient de thuisclub 
voor een aanduiding te zorgen.  
De sportieve begeleiding en de wedstrijdcoaching horen NIET tot de taken van de 
ploegafgevaardigden. Positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijden zijn wel wenselijk. 
Tijdens de trainingen is het wenselijk om eens contact te hebben met de spelersgroep en de 
jeugdtrainer indien de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit bevordert de samenhorigheid. 
Steeds de gerechtigd correspondent inlichten wanneer er zich ernstige problemen hebben 
voorgedaan.  
 
Specifieke taken bij duiveltjes  
Eventueel terrein voorbereiden: doelen plaatsen en vergrendelen en potjes zetten en na 
afloop weer opbergen  
Helpen bij het omkleden en eventueel veters helpen strikken.  
Water en drankbekertjes of drinkbussen klaar zetten. 
Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalbeurten. 
Tijdens de wedstrijd: spelers rustig houden langs het terrein. 
Toezicht houden tijdens het "douchen".  
Opruimen van de kleedkamer.  
Nakijken of de spelertjes na de wedstrijdjes hun juiste kledij aantrekken.  
Erop wijzen om de omgeving netjes te houden: geen blikjes of andere afval laten 
rondslingeren. Wij ruimen samen netjes op!!! 
Ouders discreet informeren over bepaalde "aanpassingen" of opgemerkte feiten.  
 
Taken op vrijwillige basis 
De spelerslijst bij regelmaat nakijken en eventuele wijzigingen aan het jeugdsecretariaat 
meedelen. 
Medewerking tijdens tornooien en andere evenementen, georganiseerd door de 
jeugdopleiding.  
 
Aandachtspunten kleedkamers  
De ploegafgevaardigde, die na afloop van de wedstrijden als laatste de kleedkamers verlaat, 
doet nog een snelle controle van de kleedkamers (douchekranen sluiten, lichten doven) 
en sluit alles af. 
De ploegafgevaardigde zorgt voor orde en tucht in de kleedkamer van zijn ploeg. 
Gras en modder moeten verwijderd worden van de voetbalschoenen vóór het betreden van 
de kleedkamers. Er worden absoluut geen schoenen gereinigd in de douches. 
Kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Er wordt niet 
met de bal gespeeld. 
Om voetschimmels te vermijden wordt het dragen van badslippers in de douches ten 
zeerste aangeraden. 
Afval hoort in de daartoe voorziene vuilnisemmer. 
 
 
 
 


