
Charter voor ploegafgevaardigden 

 

Voorbeeldfunctie 

De ploegafgevaardigde hoort een voorbeeldfunctie te vervullen t.o.v. de jeugdspelers die 

hij/zij begeleidt. Deze persoon moet onze club de nodige uitstraling geven op gebied van: 

organisatie, discipline en fairplay. Daarnaast is deze persoon ook een zeer belangrijke 

schakel tussen de trainer, de jeugdspelers en hun ouders. 

Scheidsrechter 

De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor: 

❖ Het ontvangen en begeleiden van de scheidsrechter tijdens de thuiswedstrijden. 

❖ De bescherming van de scheidsrechter. 

❖ Het correct invullen van het (digitaal) wedstrijdblad. 

❖ Het betalen van de scheidrechter voor aanvang van de wedstrijd. 

❖ Het overhandigen van de wedstrijdbal aan de scheidsrechter. 

❖ Het aanbieden van drank aan de scheidsrechter tijdens de rust en na de wedstrijd 

(op kosten van de club). 

Materiaal 

De ploegafgevaardigde wordt verwacht:  

❖ Te zorgen voor de wedstrijdballen. 

❖ Te zorgen dat de doelen en netten van het doel in orde zijn en het plaatsen van de 

hoekschopvlaggen (indien nodig). 

❖ Zorg te dragen voor de orde en netheid in de kleedkamer voor, tijdens en na de 

wedstrijden. 

❖ Eventuele schade in de kleedkamers vast te stellen en er melding van te maken. 

Tijdens de wedstrijd 

Gedurende de wedstrijd verwacht onze club dat de ploegafgevaardigde: 

❖ Aanwezig is in de neutrale zone. 

❖ Zijn/haar witte band (thuiswedstrijden) of driekleur (uitwedstrijden) draagt. 

❖ Geblesseerde spelers verzorgt tijdens de wedstrijd, voorzien van een waterzak en 

eventueel ijs. 

❖ Toezicht houdt dat enkel personen die vermeld staan op het wedstrijdblad aanwezig 

zijn in de neutrale zone. Daarnaast houdt de ploegafgevaardigde ook toezicht op 

het dragen van de correcte band. (Wit: ploegafgevaardigde thuisploeg; driekleur: 

ploegafgevaardigde bezoekers; rood: trainers; geel: verzorgers) 



Spelers 

De ploegafgevaardigde: 

❖ Controleert de identiteitskaarten van de spelers voor vertrek. 

❖ Zorgt voor de nodige verfrissing voor de spelers tijdens de rustmomenten. 

Trainer 

Boorsem Sport verwacht van haar ploegafgevaardigden dat zij de trainer ten alle tijden 

verdedigen en bijstaan. 

Tegenstander 

De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor het ontvangst van de bezoekende club. 

Dit houdt in dat hij/zij de tegenstander begeleidt naar hun kleedkamer en zorgt voor 

flessen water tijdens de rust. Daarnaast werkt hij/zij samen met de ploegafgevaardigde 

van de bezoekers en begeleidt hem/haar naar het wedstrijdblad. 

 


