
Afspraken en taken 
afgevaardigden 
KSC Lokeren - Temse



Inhoud
● Algemene afspraken afgevaardigden
● Hoe werken met wedstrijdbladen
● Specifieke afspraken per bouw / 

afgevaardigde
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De afgevaardigde, een belangrijke schakel
- Je bent de schakel tussen de trainer en de ouders
- Je zorgt voor het administratieve, het sportieve is voor de 

trainer
- Je noteert het wedstrijdverslag en zorgt voor timing 

wedstrijd
- Je bent het uithangbord van de ploeg bij tegenpartij en 

scheidsrechter
- Je bent er voor de ploeg, de club, niet alleen voor jouw kind
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Taken afgevaardigden
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Invullen wedstrijdblad 

Onthaal van scheidsrechter

Onthaal van tegenpartij



Invullen wedstrijdblad
- Het wedstrijdblad wordt ten laatste dag voor wedstrijd ingevuld
- De afgevaardigde staat verplicht op het wedstrijdblad
- Het wedstrijdblad wordt bevestigd de dag van de wedstrijd
- Bij thuiswedstrijd draagt de afgevaardigde drie kleuren band, bij 

uitwedstrijd één kleur (wit)
- (manuel wedstrijdbladen op PSD Intradesk folder “FAQ 

Afgevaardigden”)
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Onthaal scheidsrechter
- De afgevaardigde wacht de scheidsrechter op
- De afgevaardigde begeleidt de scheidsrechter naar de 

kleedkamer
- De afgevaardigde begeleidt de scheidsrechter naar de computer
- De afgevaardigde voorziet de scheidsrechter van drank tijdens de 

rust
- De afgevaardigde zorgt dat de scheidsrechter wordt betaald
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Onthaal tegenpartij
- De afgevaardigde ontvangt de tegenpartij
- De afgevaardigde begeleidt de tegenpartij naar de kleedkamers
- De afgevaardigde begeleidt tegenpartij naar secretariaat
- De afgevaardigde toont het juiste terrein aan de tegenpartij
- De afgevaardigde nodigt tegenpartij uit voor drankje na de 

wedstrijd
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Hoe werken met 
wedstrijdbladen?
Manual op PSD - Intradesk, onder de folder 
“FAQ Afgevaardigden”
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9

U8/U9



Taken afgevaardigden u8/U9
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5 spelers

Doorlopend wisselen

Max 3 wissels

Spelen 4 x 15 min 



Versus 8-8
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U10/U13



Taken afgevaardigden U10/13
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8 spelers

Doorlopend wisselen

Max 4 wissels

Spelen 4 x 15 min 





15

U14/17



Taken afgevaardigden U14/17
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11 spelers

Enkel wisselen tijdens rust verplicht

Max 5 wissels

Spelen 4 x 20 min



TAKEN AFGEVAARDIGDEN 
U14 - U17 KSC LOKEREN-TEMSE 



Extra taken u14/17
- Zorg voor cornervlaggen
- Controleer doelnetten op gaten
- Vraag aan de scheidsrechter waar hij gaat controleren
- Leg alle identiteitskaarten volgens nummer
- Druk het wedstrijdblad af en leg het klaar
- Begeleid de scheidsrechter voor en na de wedstrijd
- Zorg dat de spelers klaar staan op volgorde van nummer voor 

controle van schoenen en scheenbeschermers
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