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Voetbalclub �EENDRACHT Mechelen a/d Maas� 
  

MAASMECHELEN  
    

Mail : eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be Website : www.eendrachtmechelenaandemaas.be 
 

CHARTER JEUGDAFGEVAARDIGDEN 
 
Voorbeeldfunctie 
1. De ploegafgevaardigde hoort een voorbeeldfunctie te vervullen t.o.v. de jeugdspelers die hij/zij 

begeleidt.  Hij/Zij moet zijn/haar club de nodige uitstraling geven op gebied van : organisatie, discipline, 
eerlijkheid, fair-play, � .  Hij/Zij is ook een zeer belangrijke schakel tussen enerzijds de trainer en 
anderzijds de jeugdspeler en hun ouders. 

  

Scheidsrechter 
2. De scheidsrechter ontvangen en begeleiden bij de thuiswedstrijden 

3. De scheidsrechter ten alle tijden beschermen ! 
4. Het correct (digitaal) invullen van de wedstrijdformulieren en het handtekenen ervan na de wedstrijd.  

Gegevens van de club, de spelers met rugnummer en hun geboortedatum, de technische staf.  Één kopie 
is voor de bezoekende ploeg, één voor de thuisploeg en één voor de scheidsrechter.  De spelers worden 
ingevuld volgens rugnummer, echter startende met de keeper. 

5. Zorg voor de nodige verfrissing voor, tijdens en na de wedstrijd voor de scheidsrechter. 
6. Betaal de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd. 
7. Overhandig de scheidsrechter de wedstrijdbal. 
 

Materiaal 
8. Zorg voor de wedstrijdballen. 
9. Zorg dat de doelen en de netten van het doel in orde zijn en plaats de hoekschopvlaggen. 
10. Zorg dragen voor netheid en orde in de kleedkamers en organiseer het poetsen. 
11. Eventuele schade na de wedstrijd in de kleedkamers vaststellen en er melding van maken. 
 

Tijdens de wedstrijd 
12. Aanwezig zijn in de neutrale zone. 
13. Dragen van een witte band bij thuiswedstrijden en driekleur bij uitwedstrijden. 
14. Het verzorgen van de gekwetsten tijdens de wedstrijd, voorzien van een waterzak en eventueel 

ijs/coldspray. 
15. Zorg dat enkel personen vermeld op het wedstrijdblad aanwezig zijn in de neutrale zone en controleer 

dat iedereen de juiste armband draagt : wit = afgevaardigde thuisploeg; driekleur = afgevaardigde 
bezoekers; rood = trainers; geel = verzorger. 

 

Spelers 
16. Controle identiteitskaarten van de spelers vóór vertrek. 
17. Zorg voor de nodige verfrissing tijdens de rust voor spelers. 
 

Trainer 
18. De trainer steeds bijstaan en verdedigen ook in moeilijke momenten. 
 

Tegenstander 
19. Ontvangst van de bezoekende club.  Je wijst hun de kleedkamer en zorgt voor flessen drinkwater tijdens 

de rust.  Werk samen met hun afgevaardigde en begeleid hem/haar naar het scheidsrechtersblad en bied 
hem/haar iets te drinken aan (op rekening van de club). 

 

Behandel de scheidsrechter steeds respectvol, ook na het maken van scheidsrechterlijke fouten wat het 
resultaat kon beïnvloed hebben !  Er wordt immers verwacht dat de spelers hetzelfde doen en het goede 
voorbeeld dient steeds gegeven te worden door trainers, afgevaardigde, bestuur en ouders ! 
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