Wedstrijdvoorbereiding jeugdwedstrijd
1. Bij aankomst vraag je naar de afgevaardigde. (60’ voor aanvang
wedstrijd)
Stel jezelf voor aan iemand van de thuisploeg. Vaak worden er meerdere
wedstrijden op hetzelfde tijdstip gespeeld dus vermeld duidelijk voor
welke wedstrijd je komt.
Wees altijd correct en beleefd in je omgang met de afgevaardigden. Dit
komt goed over en vergemakkelijkt je taak als scheidsrechters.
2. Aan de terreinafgevaardigde vraag je het volgende:
a. Op welk terrein spelen ze?
b. In welke kleur spelen beide ploegen en de keepers? (vraag
eventueel de truitjes)
c. Waar staat de computer?
d. De wedstrijdballen.
e. Waar de afgevaardigde staat tijdens de wedstrijd.
f. Je vergoeding.
3. Je gaat het terrein controleren. (50’ voor aanvang wedstrijd)
Let op:
a. De belijning
b. Aanwezigheid vlaggen
c. De goals (netten goed bevestigd?)
d. Technische zone
e. Is de volledige neutrale zone afgebakend?
f. Eventuele voorwerpen in de neutrale zone die gevaar kunnen
opleveren voor de spelers. (deze laat je verwijderen)
Onregelmatigheden meld je onmiddellijk aan de terreinafgevaardigde
zodat de thuisclub voldoende tijd heeft om aanpassingen te doen.
4. Administratie aan de computer in orde brengen (30’ voor aanvang
wedstrijd)
a. Kloppen de gegevens van de identiteitskaarten met de gegevens
die op het wedstrijdblad staan?
b. Indien geen identiteitsbewijs voor:
i. Speler:
Melden aan de afgevaardigde.
Identiteitsbewijs kan na afloop van de wedstrijd
worden voorgelegd.
Niet in orde: aanvinken op het wedstrijdblad en
vermelden in de rubriekopmerkingen.
Auteur: T. Luyckx

5.

6.
7.

8.

ii. Lid technische staf: (uitgezonderd medische staf en
terreinafgevaardigde)
Niet toelaten in neutrale zone.
iii. Terreinafgevaardigde:
Toelaten in neutrale zone.
Identiteitsbewijs kan na afloop van de wedstrijd
worden voorgelegd.
Niet in orde: noteren in rubriek opmerkingen.
c. Eventuele wijzigingen kunnen nog gemaakt worden tot je de
wedstrijd start. Indien ze later afkomen met wijzigingen: niet
aanvaarden!
Onderrichtingen afgevaardigden
a. Juiste banden dragen.
b. Eén persoon rechtstaan voor de bank.
c. Wisselspelers opwarmen in andere uitrusting/kleur.
d. Controle spelers: 10 min voor de wedstrijd. Beide afgevaardigden
aanwezig.
Omkleden & opwarmen
Controle van de spelers (10’ voor aanvang wedstrijd)
a. De afgevaardigde van de ploeg die gecontroleerd wordt: leest de
nummers en namen van de spelers af.
b. De afgevaardigde van de tegenpartij: kijkt de identiteitsbewijzen
na.
c. Scheidsrechter: controleert de uitrusting
i. Schoenen
ii. Scheenbeschermers
iii. Juwelen, tape en andere
iv. Komt het nummer overeen met wat de afgevaardigde
zegt?
d. Vraag uitdrukkelijk of beide afgevaardigden akkoord zijn.
Onderrichtingen aan kapiteins
Hier kan je al laten zien wie de baas is. Hou je onderrichtingen kort en
krachtig.
Niet te fel uitweiden, want alles wat je zegt moet je toepassen in de
wedstrijd.
VANG JE WEDSTRIJD STIPT AAN OP HET AANVANGSUUR!
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Banden afgevaardigden
Terreinafgevaardigde
Wit
Afgevaardigde bezoekers
Driekleur
Trainers
Rood
Verzorger
Geel
Terreincommissarissen
Clubkleur
Afgevaardigde KBVB
Amarant

Nr. 5

Maat ballen
Senioren
U16-U21 mannen
U20 vrouwen

Nr. 4

U12-U15 mannen
U13-U16 mannen

Nr. 3

Lagere categorieën
Vergoeding
Stagiair
Jeugd
Reserven
Assistenten
3de – 4de provinciaal
1ste – 2de provinciaal

€ 20
€ 22

€ 25
€ 29

+ € 2,80 / blok

Toegelaten identiteitsbewijzen
- Een officieel document afgeleverd door de
overheid met:
o een foto,
o de geboortedatum,
o en een stempel van de gemeente.
- Uitprint van E-ID
Niet toegelaten
- Kopie of ingescand ID
Plaats in neutrale zone
Op de bank
- Trainer
- Verzorger
- Wisselspelers
Let op: per team mag er 1 trainer rechtstaan voor het
geven van instructies.
Op een vooraf met de scheidsrechter afgesproken
plaats:
- Terreinafgevaardigde
Mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone:
- Afgevaardigde bezoekers
- Terreincommissarissen
LET OP: TERREINAFGEVAARDIGDE MOET ER ZIJN OM DE
WEDSTRIJD TE KUNNEN AANVANGEN!
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