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Terreinafgevaardigde, afgevaardigde thuisploeg (artikel 1413)
1. De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient naar haar terrein één van haar toegewezen
aangeslotenen af te vaardigen. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn en dient zich ten dienste te houden van de
scheidsrechter tot deze vertrekt. Hij dient zich in de neutrale zone ter beschikking te houden van de
scheidsrechter. Hij dient, op straffe van boete van 5,00 EUR, minstens zestig minuten vóór de aanvang van de
wedstrijd, wanneer deze tussen eerste ploegen wordt gespeeld, aanwezig te zijn. Voor de wedstrijden van andere
ploegen bedraagt deze duur dertig minuten.
2. Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, moet een speler van de bezochte club de functies van
terreinafgevaardigde waarnemen. Hij mag derhalve aan het spel niet deelnemen tot de aankomst van een
aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden.
3. Indien de bezochte club slechts met zeven spelers opkomt en dit aantal tot zes daalt, omdat een speler als
terreinafgevaardigde moet optreden, wordt zij als forfaitgevend beschouwd.
4. Indien op eenzelfde terrein gelijktijdig meerdere wedstrijden 5/5 en/of 8/8 worden gespeeld, is er slechts één
terreinafgevaardigde noodzakelijk voor al deze wedstrijden.
5. Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg mag de bezochte club drie van haar aangeslotenen als
terreincommissarissen aanwijzen.

Afgevaardigde bezoekende ploeg (artikel 1414)
1. Indien zij het nuttig acht, mag de bezochte club de hulp opeisen van de afgevaardigde van de bezoekende club
om de ordedienst te versterken.
2. Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, mogen aangeslotenen van de bezoekende club als
terreincommissarissen fungeren.

Armbanden (artikel 1412)
Mits drager te zijn van een armband mogen volgende personen zich in de neutrale zone bevinden.
Deze personen moeten eveneens in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs.
Wit:
terreinafgevaardigde (minimum 18 jaar), afgevaardigde thuisploeg
Nationale driekleur: afgevaardigde bezoekende ploeg
Clubkleuren:
terreincommissarissen bezochte en bezoekende ploeg
Rood:
trainers
Geel:
medische staf
Paars:
officiële instantie
Mits drager te zijn van hun uniform, worden volgende personen ook toegelaten tot de neutrale zone: politie,
stewards, hulpdiensten.
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Leeftijdscategorieën seizoen 2016-2017 (artikel 1009)
Herencategorieën – gemengde categorieën (*)
U6*
U7*
U8*
U9*
U10
U11*
U12*
U13*
U14*
U15*
U16*
U17*
U19
U21

5 jaar - 2011 - spelers mogen jonger zijn dan 5 jaar - speelsters U7 mogen spelen met U6*
6 jaar - 2010 - speelsters U8 mogen spelen met U7*
7 jaar - 2009 - speelsters U9 mogen spelen met U8*
8 jaar - 2008 - speelsters U10 mogen spelen met U9*
9 jaar - 2007 - speelsters U11 mogen spelen met U10*
10 jaar - 2006 - speelsters U12 mogen spelen met U11*
11 jaar - 2005 - speelsters U13 mogen spelen met U12*
12 jaar - 2004 - speelsters U14 mogen spelen met U13*
13 jaar - 2003 - speelsters U15 mogen spelen met U14*
14 jaar - 2002 - speelsters U16 mogen spelen met U15*
15 jaar - 2001 - speelsters U17 mogen spelen met U16*
16 jaar - 2000 - mogen spelen met seniores indien 16 jaar oud - speelsters U18 mogen spelen met U17*
17 & 18 jaar - 1999 & 1998 - mogen spelen met seniores
17 & 18 & 19 & 20 jaar - 1999 & 1998 & 1997 & 1996 - mogen spelen met seniores
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Wedstrijdbladen (artikel 1411)
1. Voor elke gespeelde wedstrijd (officieel, vriendschappelijk of tornooi), moet een wedstrijdblad ingevuld
worden.
De bestaande wedstrijdbladen zijn:
- Voor officiële wedstrijden (wedstrijden van het kampioenschap, van een eindronde, van de beker van België of
van de provinciale beker): het digitale wedstrijdblad. In geval van nood, kan dit vervangen worden door het roze
wedstrijdblad.
- Voor de tornooien van de eerste ploegen en de vriendschappelijke wedstrijden: Het wedstrijdblad voor
vriendschappelijke wedstrijd, dat gedownload moet worden van de website van de KBVB. In geval van nood en
tot de voorraad strekt, kan dit vervangen worden door het gele wedstrijdblad.
- Voor de tornooien waaraan uitsluitend reserven en/of jeugdploegen deelnemen: Het tornooiblad
(aanwezigheidslijst), dat gedownload moet worden van de website van de KBVB.
2. Alle vakken van het wedstrijdblad moeten vóór de wedstrijd ingevuld worden, behoudens bepaalde door de
scheidsrechter na de wedstrijd te vervullen formaliteiten. Het wedstrijdblad, moet, volledig ingevuld, twintig
minuten voor het vóór de aftrap bepaalde uur aan de scheidsrechter voorgelegd worden. Elke inbreuk wordt door
de bevoegde instantie bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 1.000,00 EUR naargelang van de ernst van de
fout.
3. Iedere latere wijziging moet door de scheidsrechter genoteerd worden.
4. Wanneer beide ploegen het digitale wedstrijdblad hebben aangemaakt, en dit, bij afwezigheid van een officiële
scheidsrechter, om technische redenen, niet via E-kickoff – Wedstrijdbladen” kan verstuurd worden, moet dit
wedstrijdblad worden afgedrukt en manueel aangevuld worden met uitslag, vervangingen, gele en rode kaarten,
… Ondertekend door de gelegenheidsscheidsrechter en beide afgevaardigden dient dit dan opgestuurd te worden
naar de Secretaris van het bevoegde comité.
5. Zelfs in geval van forfaitverklaring op het terrein (Titel 15, hoofdstuk 5) of indien de wedstrijd door de
scheidsrechter op het terrein wordt afgelast wegens het ongeschikt (Art. 1427) of onbespeelbaar (Art. 1428) zijn
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Het speelveld (artikels 1206 & 1207)
11/11 (vanaf U14)
Lengte min 90m / max 110m
Breedte min 45m / max 75m

8/8
De wedstrijden worden gespeeld op een deel van de helft van een normaal terrein, in de breedterichting, en
waarbij de begrenzingen worden gevormd door:
Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld.
Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de tegenoverliggende
verlenging van het strafschopgebied.
Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij
de afmetingen mogen schommelen tussen:
- U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter.
- U10 en U11: lengte:40 tot 50 meter, breedte: 30 tot 35 meter.

5/5
De wedstrijden worden gespeeld op een vierde van een normaal speelveld in de lengterichting.
Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij
de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.
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Bepalingen voor speelvelden 8/8 en 5/5
De binnenafmeting van de doelen is 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond.
De minimumbreedte van de doelpalen is 7,5 centimeter.
Het doelgebied is een fictieve zone in een straal van 8 meter vanaf het midden van het doel.
Er is geen strafschop- of hoekschopgebied.
Wanneer het speelveld gevormd wordt door een deel van een normaal terrein, wordt er zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de bestaande afbakening. Voor de andere afbakeningen gebruikt men lage kegels (topjes), een
dunne lijn van wit zand of andere gehomologeerde belijningsproducten.
De neutrale zone mag bestaan uit een ruimte rondom het speelveld, vrij van enige hindernis, ten einde een
voldoende veiligheid te garanderen aan de scheidsrechter, spelers en officials.
Tijdens een wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone en beschermingszone verboden voor onbevoegden. De
bevoegde personen zijn toegelaten buiten de speeloppervlakte van het voorziene speelveld.

Identificatie spelers (artikel 1421)
Elke speler welke aan een officiële wedstrijd deelneemt, dient een officieel identiteitsbewijs (of licentie) te
kunnen voorleggen, dit ten laatste bij het einde van de wedstrijd.
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal
van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
- een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart;
- elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.
Indien een speler geen officieel identiteitsbewijs kan voorgeleggen, is hij niet gekwalificeerd om deel te nemen
aan de wedstrijd. Indien hij toch deelneemt, krijgt de jeugdspeler een boete van 2 euro en wordt een
forfaitnederlaag voor de ploeg uitgesproken.
De speler die een medische afwijking geniet, dient hiertoe een attest afgeleverd door de KBVB aan de
scheidsrechter voor te leggen tijdens het nazicht van identiteit. Indien dit attest niet wordt voorgelegd, is hij niet
gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien hij toch deelneemt, krijgt de jeugdspeler een boete van
2 euro en wordt een forfaitnederlaag voor de ploeg uitgesproken.
Vóór elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het
wedstrijdblad voorkomt. Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en van de
officiële afgevaardigde van beide ploegen.
Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de wedstrijd te doen.
Dit dient echter uiterlijk te gebeuren:
- vóór de handgeschreven ondertekening van het wedstrijdblad door de betrokken partijen of
- vóór de digitale afsluiting ervan door de scheidsrechter in de installaties van de organiserende club van de
wedstrijd.
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Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang, moet de scheidsrechter
deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden. Een scheidsrechter kan dus een speler nooit weigeren tot
deelname aan een wedstrijd. Hij kan enkel melding maken van ‘niet-gekwalificeerde speler’.

De kapitein (artikel 1417)
Voor elke wedstrijd duiden de clubs de kapitein aan van hun ploeg. Noch de kapitein noch een andere speler mag
de scheidsrechter uitleg vragen over zijn beslissingen.
Als tijdens de wedstrijd de kapitein het terrein verlaat om welke reden ook, wordt zijn functie waargenomen door
de speler die hiertoe door zijn ploegmaats wordt gekozen. Indien deze keuze aanleiding geeft tot discussie, duidt
de scheidsrechter deze speler aan.
De kapitein, of diegene die zijn functie uitoefent, draagt een armband die gemakkelijke identificatie toelaat.

Wedstrijdballen (artikel 1216)
1. De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2
2. In wedstrijden tussen ploegen van:
- seniores, U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs, U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20
wordt bal nummer 5 gebruikt;
- U10 tot U15 (uitgezonderd U15 elite en U15 nationale jeugd van 1ste klasse amateurs) en vrouwelijke jeugd U13
tot U16, wordt bal nummer 4 gebruikt.
- U6 tot U9, wordt bal nummer 3 gebruikt
3. Een inbreuk op deze regel wordt bestraft met een boete van 10,00 EUR tot 30,00 EUR, die verdubbeld wordt bij
herhaling tijdens hetzelfde seizoen.
4. Ingeval de wedstrijd niet kan voortgezet worden wegens een gebrek aan ballen, komen de drie punten toe aan
de bezoekende club.
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Uitrusting van de spelers (artikels 126 & 1227)
Iedere club moet aan de KBVB de kleuren laten kennen onder dewelke ze uitkomen en de manier waarop ze
geschikt zijn. Alle spelers moeten een trui dragen die hen onderscheid van de scheidsrechter en zijn assistenten.
De uitrusting van de spelers moet voldoen aan regel 4 van de spelregels. Bij overtreding van deze regel moet de
scheidsrechter de speler het terrein doen verlaten om zijn kledij in orde te brengen. De speler kan pas het terrein
terug betreden mits toestemming van de scheidsrechter. De uitrusting of kledij van de speler mag geen enkel
voorwerp bevatten dat voor andere spelers gevaar kan opleveren.
Kousen moeten de benen bedekken tot onder de knie.
Schoenveters moeten correct vastgebonden zijn.
Beenbeschermers zijn verplicht voor alle categorieën.
Schoenen met aluminium noppen zijn niet toegelaten op kunstgras en in de wedstrijden van spelvormen 5/5 en
8/8.
Kledingstukken die onder de uitrusting worden gedragen en die zichtbaar is, moet bij alle jeugdspelers dezelfde
kleur hebben. Vb. een lange thermische broek mag, maar alle spelers moeten dezelfde kleur (vb zwart) hebben.
De doelman moet een trui dragen van een andere kleur(en) waardoor hij zich onderscheidt van alle andere
spelers, scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.

Nummering (artikel 1228)
Seniores en jeugdploegen vanaf U14 zijn verplicht om nummers te dragen. Het nummer van iedere speler moet
op het wedstrijdblad vermeld worden.

Aantal spelers en wisselspelers (artikels 1221 & 1222)
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We onderscheiden 3 systemen van wissels:
De gewone wissels: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag gewisseld worden, te putten uit een
maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad.
De doorlopende wissels: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld worden,
en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan het spel mag deelnemen.
De verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd worden, en minstens de
volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd
wordt.

1. Vervangingen vanaf U14: Verplichte vervangingen tijdens de time-outs na 1ste kwart en na 3de kwart. Tijdens de
rust (tussen 2de en 3de kwart) zijn er geen verplichtingen.
2. Vervangingen U6 t.e.m. U13: Vliegende vervanging met voorkeur voor systeem van verplichte vervangingen.
3. Iedere speler mag een onbeperkt aantal keren vervangen worden en opnieuw aan het spel deelnemen, maar
moet minstens 50% van de wedstrijd gespeeld hebben.
4. Een gekwetste speler die vervangen wordt tijdens het spel, mag voor de rest van de wedstrijd niet meer
opgesteld worden (ter bescherming van mogelijk ernstigere blessures). Verzorging buiten de lijnen mag, maar dan
dient te ploeg, de tijd nodig voor verzorging, met een speler minder te spelen.
Vb:
Speler met bloedneus = even aan de kant om bloeden te stelpen. Verder spelen kan.
Speler met verzwikte voet = vervanging nodig. Verder spelen kan niet meer, ook al is hij na enige tijd weer
fit.
5. Een speler die de rode kaart krijgt (als gevolg van van een tweede gele kaart of als gevolg van van een
rechtstreekse uitsluiting) moet het terrein verlaten tot buiten de neutrale zone en mag NIET vervangen worden.
6. De vervangingen moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden, gezien alle ingeschreven spelers
beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen. Gele en rode kaarten worden door de
scheidsrechter na de wedstrijd digitaal ingevoerd.
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Duur van de wedstrijden (artikel 1231)
De duur van de officiële wedstrijden is:
2 x 45 minuten voor de seniores, de U19 tot U21, de nationale en provinciale dames. Rust duurt 15 minuten.
4 x 20 minuten voor de U14 t.e.m. U17. Time-outs na 1ste en 3de kwart duren 2 minuten, rust tussen 2de en 3de
kwart duurt 10 minuten.
4 x 15 minuten voor de U7 t.e.m. U13. Time-outs na 1ste en 3de kwart duren 2 minuten, rust tussen 2de en 3de kwart
duurt 10 minuten.
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Waarschuwingen – gele kaarten (artikels 1802 & 1807 & 1808)
1. Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het wedstrijdblad de sanctie(s) welke hij genomen
heeft. Ze worden naargelang het geval genoteerd in de rubriek:
- van de waarschuwingen
- van de uitsluitingen wegens twee waarschuwingen
- van de rechtstreekse uitsluitingen wegens rode kaart
2. De terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de bezoekende ploeg of bij zijn afwezigheid de kapitein van
deze ploeg, dienen het wedstrijdblad voor akkoord te ondertekenen. Voor de digitale wedstrijdbladen die
afgehandeld worden binnen de clubaccommodatie dient de scheidsrechter aan deze personen inzage te geven
van de ingebrachte gegevens.
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks van drie waarschuwingen heeft opgelopen in
wedstrijden van reserven of jeugd, ongeacht in welke club van het eventuele samenwerkingsverband deze
werden opgelopen.
Een speler wordt geschorst voor één speeldag zodra hij twee waarschuwingen in de loop van dezelfde wedstrijd
heeft opgelopen.
De schorsing slaat op de eerstvolgende kampioenschapswedstrijd van de ploeg reserven of jeugd waarin de speler
zijn derde gele kaart kreeg of twee gele kaarten in de loop van eenzelfde wedstrijd heeft gekregen.

www.kmtorhoutjeugd.be

Pagina 11

Bijzonderheden voor de wedstrijdvormen 5/5 en 8/8 (artikel 1236)

De minimumleeftijd voor scheidsrechters 5/5 en 8/8 bedraagt:
- 13 jaar in de Vlaamse provincies en de sportieve provincie Brabant
- 15 jaar voor de Waalse provincies.
Er bestaat geen maximum leeftijdsgrens.
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Vergoeding scheidsrechter (artikel 32 & 817)
De scheidsrechters en assistent-scheidsrechters worden aangeduid door het PSC (voor wedstrijden waar een
officiële scheidsrechter voorzien is). De vergoeding bestaat uit:
1. vergoeding volgens categorie aan de hand van een vast barema (artikel 817)
Categorie: E = 29 € ; F = 25 € ; G = 22 € ; H = 22 € ; Stagiair = 20 €
2. terugbetaling van de verplaatsingskosten volgens blokkensysteem, 2,80€ per blok, met een minimum van 2
blokken.
De bezochte club draagt de gezamenlijke scheidsrechterskosten en deze moeten voor aanvang van de wedstrijd
overhandigd worden.
Bij het ter plaatse afgelasten van de wedstrijd heeft de scheidsrechter recht op de helft van de vergoeding plus
zijn verplaatsingskosten.

Afwezigheid scheidsrechter (artikel 1430)
Wedstrijden zonder officiële assistent-scheidsrechters:
Bij afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter is er volgende rangorde voorzien om de scheidsrechter te
laten vervangen:
1) een neutrale scheidsrechter (volgens rangorde)
2) een scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs (volgens rangorde)
3) een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter niet toegewezen aan één van beide clubs
4) een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs
5) een aangeslotene niet toegewezen aan de betrokken clubs
6) een aangeslotene toegewezen aan één der betrokken clubs
7) een toeschouwer
De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst!
Er mag geen beroep gedaan worden op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 50 jaar, behalve voor de
categorieën 1 en 2 hierboven (actieve scheidsrechters).

Wanneer niemand anders de wedstrijd wil leiden, is de afgevaardigde van de bezochte club verplicht de functies
van scheidsrechter waar te nemen. Indien deze buiten de voorziene leeftijd valt, dient dan een aangeslotene van
de bezochte club, verplicht de functie van scheidsrechter waar te nemen.
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Vergoeding gelegenheidsscheidsrechter (artikel 817 & 819)
De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig: 20 €, geen verplaatsingskosten.
De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat: 10 €, geen verplaatsingskosten.
De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de wedstrijd: geen recht op vergoeding of
verplaatsingskosten.
Wedstrijd waarvoor geen scheidsrechter werd aangeduid: 20 €, geen verplaatsingskosten.
Afgelaste wedstrijd: geen vergoeding, geen verplaatsingskosten.
Heel belangrijk om onkosten en naam gelegenheidsscheidsrechter op scheidersblad te vermelden.
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Taakomschrijving afgevaardigde jeugd
(cfr document engagement medewerkers KM)

Bij thuiswedstrijden
Hij/zij:
ontvangt de bezoekers en wijst hun kleedkamer aan.
biedt de bezoekende afgevaardigde een drankje aan bij het invullen van het digitaal scheidsrechterblad.
bezorgt oefenballen aan de bezoekende ploeg (enkel gewestelijke ploegen).
voorziet eigen spelers en spelers van bezoekende ploeg van water.
begeleidt na de wedstrijd de bezoekende trainer en afgevaardigde naar de receptie.
ontvangt scheidsrechter en wijst zijn/haar kleedkamer aan.
biedt de scheidsrechter een drankje aan bij het invullen van het scheidsrechterblad.
biedt de scheidsrechter een drankje aan tijdens de rust.
zorgt voor uitbetalen scheidsrechtersvergoeding.
zorgt samen met trainer er voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs bij officiële
wedstrijden.
bezorgt de scheidsrechter de eigen identiteitskaart en die van de eigen spelers & trainer.
vult het digitaal scheidsrechtersblad correct in.
overhandigt wedstrijdbal aan de scheidsrechter.
begeleidt na de wedstrijd de scheidsrechter naar de receptie.
haalt de identiteitskaarten na wedstrijd op en ziet toe op het correct invullen van het digitaal
wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Uiteraard worden de identiteitskaarten direct terug bezorgd.
is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en
supporters.
houdt wisselspelers & ouders (alsook trainer) rustig bij eventuele problemen.
verwijdert personen uit de neutrale zone op aangegeven van de scheidsrechter.
zorgt er steeds voor dat alle formulieren aanwezig zijn (medisch getuigschrift / scheidsrechterbladen indien
problemen met digitale versies / ongevalsaangifte ...).
bezorgt eigen spelers en eventueel spelers van tegenpartij (bij gewestelijke ploegen) een drankje.
bezorgt na de wedstrijd de bezoekende spelers (bij nationale ploegen) eten en drank.
kan in samenspraak met de trainer helpen met coachen tijdens een wedstrijd (zeker bij allerkleinsten).
staat klaar om in te grijpen bij kwetsuur, volgens de richtlijnen van EHBO.
helpt met plaatsen en vastzetten van de doelen bij matchen van de duivels en preminiemen en zet ze terug na
de wedstrijd.
is verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdkledij.
ziet samen met trainer toe op de orde en netheid in de kleedkamer.
ziet er samen met trainer op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.
deponeert het dubbel van het scheidsrechterblad in de juist brievenbus.
luistert naar de ouders, zonder (proberen) je eigen mening te verkondigen.
is lid van de vereniging.
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Bij uitwedstrijden
Hij/zij:
zorgt samen met trainer er voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs bij officiële
wedstrijden.
bezorgt de scheidsrechter de eigen identiteitskaart en die van de eigen spelers & trainer.
vult het digitaal scheidsrechtersblad correct in.
haalt de identiteitskaarten na wedstrijd op en ziet toe op het correct invullen van het digitaal
wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Uiteraard worden de identiteitskaarten direct terug bezorgd.
is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en
supporters.
houdt wisselspelers & ouders (alsook trainer) rustig bij eventuele problemen.
zorgt er steeds voor dat alle formulieren aanwezig zijn (medisch getuigschrift / ongevalsaangifte ...).
kan in samenspraak met de trainer helpen met coachen tijdens een wedstrijd (zeker bij allerkleinsten).
staat klaar om in te grijpen bij kwetsuur, volgens de richtlijnen van EHBO.
is verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdkledij.
ziet samen met trainer toe op de orde en netheid in de kleedkamer.
ziet er samen met trainer op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.
vraagt eventueel kostennota's op en overhandigt deze tijdig aan de jeugdsecretaris.
deponeert het dubbel van het scheidsrechterblad in de juist brievenbus.
luistert naar de ouders, zonder (proberen) je eigen mening te verkondigen.
is samen met trainer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de reisweg.
is samen met trainer verantwoordelijk voor organiseren vervoer naar wedstrijden (enkel voor gewestelijke en
bijzondere ploegen).
is lid van de vereniging.
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