
 

 

Richtlijnen voor ploegafgevaardigden 

Algemeen 

De ploegafgevaardigde is een aangesloten lid van KFC Meise en ondersteunt de trainer met 

administratieve taken. Zo krijgt elke ploegafgevaardigde een login voor SoccerOnline om indien nodig 

aanwezigheden op te volgen, en wedstrijduitnodigingen te versturen. 

De ploegafgevaardigde mag in de neutrale zone komen, maar moet dan wel de juiste band dragen: wit 

bij thuiswedstrijden, de driekleur op verplaatsing. Hij/zij is mee een uithangbord van de club en is een 

voorbeeld voor de spelers. Hieronder enkele taken die voor elke afgevaardigde van toepassing zijn. 

▪ Je ontvangt de tegenstander en scheidsrechter, wijst hen naar de juiste kleedkamer en zorgt 

ervoor dat ze iets te drinken hebben. 

▪ Je bezorgt beide ploegen genoeg water voor de wedstrijd. 

▪ Je vult het wedstrijdblad voor aanvang van de wedstrijd in en zorgt ervoor dat ook de 

tegenstander dit doet. 

▪ Na de wedstrijd zorg je er samen met de trainer voor dat de volledige wedstrijduitrusting terug 

in de kledijzak zit en dat de kleedkamers van de eigen ploeg en tegenstander proper 

achtergelaten worden. 

▪ Je zorgt bij thuiswedstrijden voor de drank van de eigen spelers. Na uitwedstrijden zorg je voor 

de drankbonnetjes. Die rekening kan je in de kantine binnenbrengen. 

 

▪ Als je met iets niet akkoord bent, haal je het probleem intern aan. Je gaat niet openlijk in tegen 

de visie en geeft geen negatieve commentaar op spelers waar andere ouders bij zijn. 

▪ Kan je eens niet aanwezig zijn, laat je het de trainer weten en zorg je samen voor vervanging. 

▪ Je toont engagement naar de club, en probeert ervoor te zorgen dat ook andere ouders zich 

engageren in het clubgebeuren. 

▪ Je draagt fair play hoog in het vaandel en je zorgt er mee voor dat ook de aanwezige ouders 

respect tonen voor de verschillende actoren van het voetbal. 

▪ Je houdt indien nodig toezicht in de kleedkamer na een training of wedstrijd. 

▪ Je bent een aanspreekpunt voor de andere ouders en verwijst hen met sportieve vragen naar 

de bevoegde trainer of jeugdcoördinator. 

Onder- en middenbouw 

De specifieke richtlijnen tijdens wedstrijden zijn voor de onder- en middenbouw grotendeels dezelfde. 

▪ Je begeleidt de spelers samen met de trainer en kijkt er samen op toe dat o.a. de uitrusting 

van elke speler in orde is (veters gestrikt, trainingsvest aan in de winter, …). 

▪ Je controleert nog even of het speelveld in orde is: zijn de lijnen goed afgebakend, zijn de 

doelen verankerd. 

▪ Je maant alle ouders die in de neutrale zone staan aan de wedstrijd van achter de omheining 

te volgen. 

▪ Aangezien de scheidsrechter meestal een ouder is, houd je ook de tijd mee in de gaten. 



 

 

Bovenbouw 

Wedstrijden in de bovenbouw worden geleid door een officiële scheidsrechter en daar komt wat meer 

bij kijken. Hieronder kort opgesomd: 

▪ Je verzamelt voor de wedstrijd de identiteitskaarten van beiden ploegen en legt ze ter controle 

voor aan de scheidsrechter. 

▪ Je bezorgt een wedstrijdbal aan de scheidsrechter. 

▪ Je zorgt mee voor een correcte en veilige speelomgeving: hoekschopvlaggen staan correct, 

doelen en gewichten liggen buiten de omheining, plastic en glazen flesjes worden opgeruimd, 

… 

▪ Vlak voor de wedstrijd roep je de namen en rugnummers van de spelers af. 

▪ Gedurende de hele wedstrijd ben je aanwezig in de neutrale zone. 

▪ Is er geen scheidsrechter aangeduid, ga je eerst bij de tegenstander navragen of zij voor een 

vervanger kunnen zorgen. Als dit niet het geval is, zorg je zelf voor een scheidsrechter binnen 

de club. 


