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DE KVK TIENEN PLOEGAFGEVAARDIGDE 
“Een belangrijke pion in de jeugdwerking” 

 
Elk team heeft zijn ploegafgevaardigde(n). Zij maken integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en zijn 
belangrijke pionnen in de begeleiding en sociale initiatie van de jeugdspelers.  

Als ploegafgevaardigde ben je op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de club. In functie ben je een 
belangrijke schakel in het imago van KVK Tienen. Want vaak ben jij de eerste man of vrouw waar de 
tegenstander, scheidsrechter en medewerkers mee in aanrakingen komen. 

Voor alle vragen kan je terecht bij Philippe Verbiest.  

 
PROFIEL VAN DE PLOEGAFGEVAARDIGDE:  
 
De ploegafgevaardigde is een vrijwilliger die wil meewerken met KVK, uit clubliefde, of  omdat de zoon/dochter 
deel uitmaakt van één van de jeugdploegen.  
 
De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar het team, naar de 
ouders, naar de trainer toe. De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie. Dit is de taak van de trainer.  
 
Elke afgevaardigde dient lid te zijn van KVK Tienen, en dus ook van de RBFA vanwege het officiële karakter van 
de functie. De aansluiting wordt geregeld via de club. 
 
Elk seizoen is er minstens 1 informatievergadering voor alle afgevaardigden om de werking toe te lichten en te 
bespreken. Mogelijke suggesties voor de verbetering van de samenwerking zijn uiteraard steeds welkom.  
 
 
NEED TO KNOW 
 
Trainers en officials dienen tijdens de wedstrijd een armband in de juiste kleur te dragen. Zo weet de 
scheidsrechter wie wie is. 

• Trainer: rood  
• Afgevaardigde thuisploeg: wit  
• Afgevaardigde bezoekers: zwart-geel-rood  
• Terreincommissaris – accommodatie beheerder: clubkleuren 
• Dokter: geel  

 
Wedstrijdbladen worden digitaal ingevuld via e-kickoff -> zie computer secretariaat 
De scheidsrechter kan een print op papier vragen.  
 
Na je officiële aansluiting bij KVK Tienen ontvang je als ploegafgevaardigde per team, een set armbanden, 
EHBO-tas en vanaf 11vs11, 2 wedstrijdballen. Op het einde van het seizoen bezorg je alles terug. 
Aanspreekpunt: Philippe Verbiest.  
 
 
TAKEN: 
 
DRIE DAGEN VOOR DE WEDSTRIJD: 
Controleren in welke kleur de tegenstander speelt. Eventuele reserve shirts voorzien. Vraag tijdig een reserve-
outfit via Philippe. 
In het jeugdvoetbal moet de thuisploeg zich aanpassen indien beide ploegen bijvoorbeeld in het wit spelen moet 
KVK in het blauw of groen spelen.  
 
COVID:  
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De tegenstander op de hoogte brengen van de huidige COVID-regels (CST + mondmasker) en beperkingen bij 
gebruik kleedkamers) binnen de accommodatie van KVK Tienen. 
 
HOSPITALITY: 

- Ontvangen van de scheidsrechter. Zorgen dat de scheidsrechter een drankje krijgt tijdens de rust en 
na de wedstrijd. Betaling scheidsrechter na de wedstrijd. 

- Ontvangen bezoekende afgevaardigde, toewijzen kleedkamer, begeleiden naar computer 
(wedstrijdblad) in secretariaat. Bezorgen drankbonnetjes 

- Dranken teams rust: policy van de club is dat alle spelers hun persoonlijke drankje/snack voor tijdens 
de rust meebrengen. Water voor je persoonlijke drinkbus is ter beschikking in de bodega/kantine.  

- Zorgen voor de clubsnack na de wedstrijd bij de spelers of eventuele afspraken met de ouders mee 
beheren voor eten/snacks na de match.  

 
MATERIAAL 

- Zorg samen met de trainer voor voldoende opgepompte ballen. Reserve wedstrijdballen ter 
beschikking houden  

- Met behulp van de trainer/ouders het terrein speelklaar maken en na de wedstrijd alles opruimen 

 
ADMIN: 

- Invullen KVK wedstrijdblad in e-kick-off 
- Begeleiden in Controle ID-kaarten spelers indien de scheids dit wenst 
- Eventuele opmerkingen aanbrengen bij de scheids bij een vermoeden van niet reglementaire feiten 
- Altijd scheidsrechter blad  controleren alvorens af te tekenen na de wedstrijd. Eventueel voorbehoud 

kenbaar maken bij twijfel en/of niet akkoord 
 
VEILIGHEID – HYGIËNE - POETSEN 

- Zorgen voor een veilige neutrale zone: alleen spelers, trainers, afgevaardigde en scheidrechters mogen 
aanwezig zijn in de neutrale zone.  

- Scheidsrechter begeleiden bij controle ID, schoenen, enz. 10’ voor de start van de wedstrijd. 
- Zorgen dat de geldende hygiëne maatregelen worden nageleefd zowel door thuis als uitploeg 
- Beheer kleedkamers: afsluiten indien mogelijk, sportzakken in opbergruimte indien wenselijk, 

kleedkamertijd beperken (max 15’), … 
- Er voor zorgen dat de kleedkamers (thuis- en uitploeg) netjes en 100% proper worden achtergelaten. 

U kan zelf poetsen of spelers aanduiden en de taken controleren. Ook op verplaatsing laten we onze 
kleedkamer netjes en proper achter 

- Implementeren kleedkamerafspraken:  
o Binnen niet met de bal spelen 
o Om voetschimmel te vermijden: dragen van badslippers in de douches  
o Afval hoort in de vuilnisbak (ook buiten trouwens) 

 
SPORTIEF ASSISTENT: in samen spraak met de trainer 

- Noteren van scoreverloop, vervangingen, sancties (kaarten!)  
- Steeds toestemming vragen aan de scheidsrechter vooraleer het veld te betreden wanneer een speler 

verzorging nodig heeft. 
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- Positief aanmoedigen is top. Coachen is voor de trainer. 
 
MEDISCH: 

- EHBO-tas beheren 
- Tegenstander eventueel bijstaan (vraag naar ijs, …….) 
- Nummers hulpdiensten ter beschikking hebben voor noodgevallen 
- Beheren van ongevalsaangifte bij kwetsuur tijdens wedstrijd of training. Dit document kan je 

terugvinden op de website -> ASAP volledig ingevuld te bezorgen aan Philippe Verbiest 
- Attent zijn voor signalen van pesten en of andere problematieken. In zeer ernstige gevallen kan je 

hiervoor terecht bij de API. (aanspreekpunt integriteit) 
 
ALLERLEI: 

- Afspraken maken voor verplaatsingen (in overleg met de trainer) 
- Communicatie over praktische zaken via Social Media of Pro Soccer Data 
- Een handje helpen bij events (tornooi, talentdagen, …..) en restaurantdagen wordt bijzonder 

gewaardeerd. 
 
WAT TE DOEN BIJ NIET-SPORTIEVE INCIDENTEN BIJ UITWEDSTRIJDEN: 
Wanneer 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. Kalmte en rustig omgaan is 
hierbij een ongelofelijke meerwaarde.  
Het is ook belangrijk om een objectieve weergave van het incident te kunnen weergeven voor eventuele 
procedures. 
 
DANK AAN ALLE PLOEGAFGEVAARDIGDEN 
De ploegafgevaardigde: 

- ontvangt van KVK Tienen een basiskledingpakket.  
- wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse etentje voor de trainers en afgevaardigden  
- ontvangt een lidkaart waarbij je alle thuis en uitwedstrijden van jouw teams kan bijwonen. Deze kaart 

geeft ook toegang tot alle thuiswedstrijden van alle KVK -teams 
 

Wil je meer weten over reglementen en regels van RBFA?  
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-
public/rbfa/docs/pdf/reglement/bondsreglement_reglement_federal/KBVB_bondsreglement_Boek_B_Titel_5_
Officials_%26_niet-spelende_aangeslotenen.pdf 
 
Sportieve groet, 
KVK TIENEN JEUGDBESTUUR 
 


