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“Een belangrijke pion in de jeugdwerking” 

Hieronder trachten we bondig een toelichting te geven over de rol en de taken van de 

ploegafgevaardigden 

De ploegafgevaardigden maken integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en zijn 

belangrijke pionnen in de totaalbegeleiding van de jeugdspelers.

De ploegafgevaardigde is op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de club, waarbij hij 

aangesloten is: op het moment dat hij in functie is, geeft hij uitstraling aan het imago van 

Sporting Hasselt en haar medewerkers, ouders en spelers. 



Profiel van de ploegafgevaardigde 
• Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking wil steunen

• De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar ploeg, 

naar de ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van de club is het belangrijk dat alle 

ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed mogelijk uitvoeren. 

• De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de trainer. 

• Het streefdoel van de club is om te kunnen beroep doen op twee ploegafgevaardigden per ploeg: zo blijft 

het verzekerd, dat bij afwezigheid van één van hen, er toch nog iemand aanwezig is. 

• Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij Sporting Hasselt 

verplicht. Dit wordt door de club kosteloos uitgevoerd 

• De  coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt indien er sportieve problemen binnen de ploeg zijn. 

• Voor administratieve vragen kan je contact opnemen met de coördinator- ploegafgevaardigde of met  Koert 

Hermans, de jeugdsecretaris.  Alle informatie vind je bij de contactgegevens.  

• Toekomstgericht zullen er per seizoen enkele  vergaderingen worden georganiseerd om het jeugdbeleid 

beter kenbaar te maken en om mogelijke suggesties voor de verbetering van de samenwerking uit te 

wisselen. 



Het officiële Reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan door iedereen 

geraadpleegd worden: 

http://www.belgianfootball.be/nl/bondsreglement-0

Armbanden voor officials 

• trainer: rood 

• afgevaardigde thuisploeg: wit 

• afgevaardigde bezoekers: zwart-geel-rood

• terreincommissaris: (clubkleuren) 

• dokter: geel 

http://www.belgianfootball.be/nl/bondsreglement-0


Er wordt nog gezorgd voor. 
• EHBO  materiaal  ( locatie: cafetaria)

• Kleine EHBO  kit ( ouderraad doet een actie)

Materiaal in je bezit ( eigendom van de club) 

• Ploegtas met shirts-broekjes- sokken

• Armbanden   wit- Belgische kleuren

• Wit formulier  (Aan de speler meegeven voor de aangifte van het sportongeval.)

• Betalingsbewijs voor de scheidsrechters.



Wedstrijdbladen 

De wedstrijdbladen  moeten bij alle  wedstrijden (competitie  en oefen)  digitaal uitgevoerd worden

Voor thuiswedstrijden staat de computer 

- Op  Sporting in de hob units  (lokaal langs scheidsrechter)

- Op  Runkst in het bureau-lokaaltje 

Login van de computer =  *********  ( wordt mondeling meegedeeld.)

Login van je eigenploeg

https://www.wedstrijdbladen.be/astm/faces/login.jspx

Omdat we met 1 computer werken en  meerdere ploegen  gelijktijdig spelen kan je je wedstrijdblad op 

thuislocatie al voorbereiden. 

Dit kan je op locatie dan nog aanpassen  in overleg met de coach, rekening houdend met de aanwezigen 

spelers.   

https://www.wedstrijdbladen.be/astm/faces/login.jspx


Procedure bij kwetsuren: 

• Wit formulier aan de speler meegeven voor de aangifte van het sportongeval. 

• Wil er altijd enkele in de ploegtas beschikbaar hebben.

(Document beschikbaar op de Sporting Quick guide)

• De speler informeren dat hij dit formulier zo vlug mogelijk ingevuld moet binnenbrengen 

op het secretariaat (binnen de week).   ( Zie Sporting Quick guide) 

• De trainer onmiddellijk op de hoogte brengen van de ernst van de kwetsuren. 

https://drive.google.com/file/d/1QiOwflhe817VcJwVd6_j6nFmKPeWwkoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UatSm-ye2iXaNUtNokt8v7-XrmhgS9-c/view?usp=sharing


Takenpakket thuiswedstrijden 
Voor de wedstrijd 
• Indien u niet  aanwezig  kan zijn, verwittigt u best vooraf de trainer en zorgt u zelf voor een vervanger. 

• Controle van de kleedkamers: 2 flessen water per team ter beschikking stellen in de kleedkamers. 

• Fles water klaarzetten voor de scheidsrechter.

• Controle van de wedstrijdballen en wedstrijdkledij. 

• Opvang van de scheidsrechteronkostenvergoeding  en betalen.

- Ontvangstbewijs  opstellen  

- Cash geld afhalen aan de kassa bij de inkom

• Indien de scheidsrechter opmerkingen geeft over de staat van het veld of andere zaken binnen de neutrale 

zone, deze in de mate van het mogelijke herstellen of oplossen.  ( Graag nadien dit mailen naar de 

coördinator-hoofdafgevaardigden.)

• Identiteitskaarten van de eigen spelers ophalen, ploegopstelling vragen aan de trainer en  elektronisch 

wedstrijdblad (verder) invullen. 

• Tegenstrevers onthalen en begeleiden naar hun kleedkamer.

• Kleur shirts vergelijken met de eigen kledij om verwarring tijdens de wedstrijd te vermijden. Eveneens melden 

aan de scheidsrechter. ( Bij jeugdwedstrijden moet de thuisploeg  van kleur veranderen indien de kleuren 

hetzelfde of verwarring geven. 

• Wedstrijdshirts uitdelen aan de spelers. Spelers bij de scheidsrechter roepen circa 10’ voor aanvang van de 

wedstrijd.   

• Wil  er voor zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers blijven. 

• Omdat de kleedkamer soms gedeeld moet worden dienen de sportzakken aan een kant geplaatst te worden. 

https://drive.google.com/file/d/1BjX7L9BzjAEaZvXt3jIxneXpm7AtO9yY/view?usp=sharing


Tijdens de wedstrijd  ( vergeet je armband niet) 

• Toezicht in en vrijhouden van de neutrale zone.  Enkel personen die op het wedstrijdblad staan mogen daar 

aanwezig zijn.  Deze personen moeten een armband dragen.  

• Verantwoordelijke voor de veiligheid van de scheidsrechter.

• Reserve wedstrijdbal ter beschikking houden.

• Verzorging en begeleiding van "gekwetste" speler(s). 

(Steeds toestemming vragen aan de scheidsrechter vooraleer het veld te betreden. )

• Eventueel bijkomende taken uitvoeren in samenspraak met de trainer. 

( wissels, nota’s, kwetsuren…)

Nota:  De ploegafgevaardigde staat bij de invalspelers ( niet naast de coach)

Tijdens de rust 
• Begeleiding van de scheidsrechter en drank aanbieden.

• Laat je spelers hun schoenen zuiver vegen voor het naar binnen gaan.



Na de wedstrijd 
• De spelers begeleiden naar de kleedkamer 

Laat je spelers hun voetbalschoenen uitdoen aub.

• Er worden absoluut geen schoenen gereinigd in de douches.

• Kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en te douchen. Er wordt niet met de bal 

gespeeld. 

• Om voetschimmels te vermijden wordt het dragen van badslippers in de douches ten zeerste 

aangeraden. ( Wil dit even met je spelers bespreken a.u.b.) 

• Afval hoort in de daartoe voorziene vuilnisemmer.  Wil er even op toezien dat deze op regelmatige 

basis geledigd wordt. ( Een wachtende speler kan hier ook een handje mee helpen. ) 

Vuilzakken liggen in het computerlokaal.

• Identiteitskaarten teruggeven

• Kleedkamers opruimen en reinigen, ook van de bezoekende ploeg 

Dit met hulp van de spelers  (in beurtrol) of misschien een beurtrol van de ouders.

Het poetsmateriaal en toegang tot water  wordt binnenkort uitgebreid.  

Beschadiging vastgesteld?  Gelieve dit te laten weten aan de coördinator- ploegafgevaardigde.

• Drinkbekers (spelers), glazen en koffietassen (scheidsrechters en ploegafgevaardigden) verzamelen

• Controle digitaal wedstrijdblad ( uitslag, kaarten, wissels, opmerkingen…)

• Registratie van de uitslagen op het wedstrijdblad voor het uitloggen 

• Jullie zijn daarna zeker welkom voor een stukje taart en een tasje koffie



Takenpakket ‘Op verplaatsing’ 

Voor, tijdens en na de wedstrijd 
Grotendeels dezelfde taken als bij thuiswedstrijden. Toch zijn er enkele extra’s 

• Inlichtingen vragen met betrekking tot drank voor eigen groep. 

• Zorgen dat de kleedkamer er netjes bijligt (afval verzamelen in de daartoe voorziene vuilbakken, etc.) 

• Kledijtas bezorgen aan de ouder die verantwoordelijk is voor het wassen.  

• Verslag uitbrengen indien zich opmerkelijke feiten hebben voorgedaan. 

Sportief:   coördinator van je ploeg  (zie infolijst achter)

Organisatorisch:   coördinator-ploegafgevaardigde  ( zie infolijst achter)



Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën

• Bij de jongeren leeftijden helpen met schoenen binden ,aan en uitkleden.  

Tot  en met U7 mogen de ouders bij de wedstrijden meehelpen in de kleedkamer voor het 

uit en aandoen.  Wil  mede-ouders even vragen mee te helpen met de kinderen die het 

alleen moeten doen. 

• Bij kouder weer of regenweer de spelers er attent op maken dat ze iets aantrekken als ze 

langs  het terrein staan. 

• Toezicht houden tijdens het douchen met extra aandacht van beperking in tijd

Overige taken
• Beurtrol opstellen  voor het wassen van kledij

• Beurtrol  broodjes organiseren

• Klaarzetten van de tafels   ( Vraag misschien wat hulp aan de ouders.)

• Toezicht houden op orde aan tafel  

• Beurtrol opstellen  voor het afruimen van de tafel 

• Administratieve taak  ( vb uitdelen van formulieren, verkoop kaarten,….



Belangrijke aanvulling 

• Ingeval van incidenten, waarbij spelers van Sporting en/of hun ouders en supporters betrokken zijn, is 

het wenselijk om de ploegafgevaardigde van de thuisploeg te helpen bij het handhaven van de orde. 

• Indien er geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst aan de bezoekende ploeg gevraagd worden 

of zij een "vervanger" kunnen leveren. Indien negatief, dient de thuisclub voor een aanduiding te 

zorgen. 

• De sportieve begeleiding en de wedstrijdcoaching horen NIET tot de taken van de 

ploegafgevaardigden. Positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijden zijn wel wenselijk.

• Voor en tijdens de rust van een wedstrijd is het consumeren van alcohol verboden.





kleedkamer



Het bestuur en de jeugdafdeling wil je hartelijk danken voor jullie engagement. Door de drukte wordt het 

soms te weinig gezegd. Maar DANK JE WEL!

De ploegafgevaardigde kan door zijn functie en zijn vrijwillige inzet voor de club gratis alle thuis- en 

uitwedstrijden van zijn/haar elftal bijwonen. 

De ploegafgevaardigde  ontvangen een zitplaats bij  de thuiswedstrijden van het eerste elftal

Een kledingspakket van €121  wordt aangeboden aan €25

(Gelieve je maten door te geven.)

€27
€34 €60



HJO jeugdopleiding Davy Bielen Davy.bielen1@telenet.be +32 474 70 67 65

Secretariaat Koert Hermans Koert.hermans@proximus.com +32 475 84 00 20

Sportieve coördinatie Hendrik Brulmans Hendrik.brulmans@telenet.be +32 497 45 92 36

Coördinatie onderbouw Joachim Janssens Janssens_joachim@msn.be +32 474 75 87 75

Coördinatie middenbouw Werner Vreys Werner@eumanco.be +32 475 89 41 53

Coördinatie bovenbouw Bart Peeters peters_bart5@hotmail.com +32 477 13 13 24

Fysical coach Bart Peeters peters_bart5@hotmail.com +32 477 13 13 24 

Extra-sportief/evenement Erik Conings erik.conings@telenet.be +32 492 06 87 14 

Ouderraad 

Coördinator- ploegafgev.

Els Eerdekens highfive@sportinghasselt.be +32 474 56 75 62

Kledijverantwoordelijke Sabine Hex-

Ingrid Smetsers

Hex.Sabine@hotmail.com +32  479 32 87 37


