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LEIDRAAD VOOR AFGEVAARDIGDEN 
EN TRAINERS 

 

Deze leidraad is bestemd voor alle afgevaardigden en jeugdtrainers van DKW Evergem. 

Het is een opsomming van een aantal afspraken met als doel de samenwerking tussen alle 

begeleiders te vergemakkelijken. Vanzelfsprekend is deze summiere beschrijving niet volledig, 

maar samen met jullie kunnen we ze verder uitbouwen, waardoor het werk van allen wat lichter 

en aangenamer wordt. 

Dank om dit document te willen nalezen en in overleg toe te passen. 

 

AANKONDIGING VAN WEDSTRIJDEN 

De wedstrijden worden door de trainer op de door hem aan de spelers/ouders doorgegeven wijze 

(blog, sms, mail,…) na de laatste training aangekondigd. 

Een overzicht van de eerstkomende wedstrijden van alle DKW jeugd is eveneens op onze 

website en die van de Voetbalbond terug te vinden; 
http://static.belgianfootball.be/project/publiek/aanduidingenclub/nl/aanduiding_04740.htm 

Van zodra relevant worden ook afgelastingen op een afzonderlijke pagina gecommuniceerd; 
https://www.belgianfootball.be/nl/competities/afgelaste-wedstrijden 

De volledige kalender is per jeugdcategorie op de website van Voetbal Vlaanderen terug te 

vinden; https://www.voetbalvlaanderen.be/club/1840/ploegen 

 

AFLEGGEN TERREIN 

Het afleggen van het terrein gebeurt in overleg door de begeleiders. Potjes zijn ter beschikking 

in de materiaalcontainer. Doelen worden steeds verankerd met de voorziene betonblokken. 

Na de wedstrijd dienen de begeleiders het terrein op te ruimen. Doelen en betonblokken worden 

terug naast het veld geplaatst en potjes in de container gelegd. 

De categorieën U6 t.e.m. U9 spelen op de hiervoor voorbestemde terreinen (terrein 3a/3b). Het 

speelveld dient m.a.w. niet te worden afgelegd, en ook de doelen kunnen blijven staan. 

Voor categorieën U10 en U11 zijn de aanbevolen afmetingen 34m op 50m (van zijlijn tot aan 

overkant 16m gebied). Er kunnen op terrein 1 twee speelvelden worden aangelegd. Er wordt 

gebruik gemaakt van de bestaande zijlijn als ‘achterlijn’. Voor één van beide velden kunnen de 

middenlijn en 16 meter lijn daarnaast als ‘zijlijn’ gebruikt worden. Het tweede veld dient 

verschoven, b.v. tot aan de kleine backlijn (afbakening door potjes), zodat ballen zo weinig 

mogelijk in elkaars veld belanden. 

Voor categorieën U12 en U13 kan over de volledige breedte van het veld gespeeld worden. 

De juiste terrein afmetingen zijn per categorie in de gang naar de kleedkamers terug te vinden 

op individuele fiches. 

 

ARMBANDEN 

Trainers en afgevaardigden die zich bij wedstrijden in de neutrale zone bevinden moeten een 

officiële armband dragen. Voor de trainer is dat een rode armband. De 1ste afgevaardigde 

(terreincommissaris) draagt bij thuiswedstrijden een witte armband. Op verplaatsing draagt hij 

de driekleur. 

 

CONSUMPTIEBONNETJES 

Enkel voor thuiswedstrijden wordt een consumptiebonnetje voorzien. Er worden m.a.w. geen 

onkostennota’s voor drankbonnetjes door het kantinepersoneel uitbetaald. 

http://static.belgianfootball.be/project/publiek/aanduidingenclub/nl/aanduiding_04740.htm
https://www.belgianfootball.be/nl/competities/afgelaste-wedstrijden
https://www.voetbalvlaanderen.be/club/1840/ploegen
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Alle aanwezige spelers krijgen voor elke thuiswedstrijd 1 bonnetje. De afgevaardigde dient 

deze bonnetjes na de wedstrijd af te halen in de kantine. De afgevaardigde kan bijkomend voor 

zichzelf en de trainer een bonnetje vragen. 

 

DOUCHEN 

Alle spelers hebben de gelegenheid om te douchen na de trainingen en wedstrijden. Tijdens het 

douchen dragen ze het best badslippers. Het watergebruik beperkt men tot het noodzakelijke, 

zodat iedereen de gelegenheid heeft zich met warm water te douchen. 

 

DRANK TIJDENS DE RUST 

De afgevaardigden zorgen voor drank voor hun ploeg en hun respectievelijke tegenstander. Er 

kunnen voor de wedstrijd 2 flessen plat water in het secretariaat worden afgehaald. Lege flessen 

dienen in de vuilbakken te worden gedeponeerd. 

 

E-KICKOFF 

Vóór de wedstrijd worden de digitale wedstrijdformulieren in samenspraak tussen trainer en 

afgevaardigde ingevuld. De afgevaardigde zal hiervoor de inloggegevens via de gerechtigd 

correspondent ontvangen. Bij thuiswedstrijden dient naast de naam van spelers en begeleiders 

ook de scheidsrechter te worden aangeduid. Hiervoor dient de naam van de aanwezige 

scheidsrechter te worden nagevraagd. Eveneens bij thuiswedstrijden dient na de wedstrijd de 

eindscore ingevuld en het wedstrijdblad digitaal te worden verstuurd (afgesloten). LET op: geen 

score opgenomen of niet doorgestuurd betekent een boete voor de club! 

 

HOUDING 

De afgevaardigden en trainers hebben een voorbeeldfunctie. Zij dienen op elk moment op een 

vriendschappelijke en faire manier om te gaan met spelers en tegenstanders. 

De trainer is verantwoordelijk voor de ploegopstelling en vervangingen. De afgevaardigden 

volgen de opgegeven instructies van de trainer op en staan achter de beslissingen van de trainer. 

Bij eventuele problemen tussen trainer en afgevaardigde worden deze na de wedstrijd in een 

serene sfeer uitgepraat.  

Vóór en tijdens de wedstrijden wordt er niet gerookt. 

De spelers verlaten gezamenlijk de kleedkamer na de wedstrijd. De afgevaardigden en trainers 

zorgen ervoor dat de kleedkamer proper wordt achter gelaten, ook op verplaatsing. 

 

IDENTITEITSKAARTEN. 

Vanaf categorie U15 dienen alle ploegen over de identiteitskaarten van de spelers te beschikken. 

Identiteitskaarten moeten telkens vóór aanvang van de wedstrijd bij de spelers worden 

opgehaald. Ook de trainer en afgevaardigde(n) geven hun paspoort af. 

GEEN IDENTITEITSKAART = NIET SPELEN. 

Zorg er dus voor dat de spelers hun identiteitskaart steeds bijhebben. 

Bij verlies van een identiteitskaart moet dit onmiddellijk aangegeven worden op het 

politiecommissariaat en ontvangt men een bewijs van verlies, dit bewijs is geldig voor zover er 

een foto op het bewijs is voorzien. 

 

INDIVIDUELE SPULLEN 

Vanaf de U12 kunnen trainers en begeleiders indien gewenst alle waardevolle voorwerpen 

(geld, gsm’s, enz) voor de wedstrijd verzamelen in een plasticzak, die door de 

ploegafgevaardigde kan bijgehouden worden. De club kan niet verantwoordelijk worden 

gesteld voor gestolen of beschadigde voorwerpen. 
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ONDERHOUD KLEEDKAMERS. 

De kleedkamers worden na de trainingen en wedstrijden door trainer en 

begeleider/afgevaardigde opgekuist. Afval wordt   in de voorziene vuilbakken achtergelaten. In 

de kast in de gang staan trekkers om de kleedkamers uit te kuisen. Emmers kunnen met water 

gevuld worden aan de afwasbakken, waar ook een aantal dweilen liggen. 

 

Aan de ingang van de kleedkamers staat een rek met borstels om het meeste vuil van de 

schoenen te vegen. Vooraleer de kleedkamers te betreden moeten alle spelers hun schoenen 

proper maken. 

Trainers en afgevaardigden maken de spelers hierop attent zodat minder aarde en modder in de 

kleedkamers en douches terecht komt. Schoenen kunnen verder aan de afwasbakken in de gang 

gekuist worden. Schoenen afspoelen in de douche is absoluut verboden (verstoppingen !!!). 

 

SCHEIDSRECHTERS. 

Vanaf categorie U15 wordt met een officieel aangeduide scheidsrechter gewerkt. De 

afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en biedt hem een drankje aan. Het kantinepersoneel 

is op de hoogte dat voor de scheidsrechter een ‘gratis’ consumptie kan worden aangevraagd. 

Men vraagt ook wat hij/zij drinkt aan de “rust”, zodat het drankje op tijd kan klaargezet worden. 

Na de wedstrijd vraagt men of hij/zij nog iets wenst te drinken. 

Voor wedstrijden die doorgaan op het B- of C-terrein, moet de scheidsrechter steeds vergezeld 

zijn van een afgevaardigde van de thuisploeg, zowel vóór, tijdens (rust) als na de wedstrijd. 

Laat hem/haar nooit “alleen” naar en van het terrein komen, er kunnen zich altijd opstootjes 

voordoen met supporters. 

 

SPELERSUITRUSTING. 

De spelerskledij bevindt zich in grote sporttassen. Gelieve op training de tas te controleren zodat 

je op zaterdag niet voor verrassingen komt te staan.  

De afgevaardigden zorgen voor de verdeling van de spelerskledij. Na de wedstrijd zorgen de 

spelers ervoor dat de kledij op een ordentelijke manier wordt uitgedaan en gesorteerd zodat de 

afgevaardigden deze kunnen natellen en in een grote plasticzak steken. Niet gebruikte kledij 

blijft onderaan in de tas . 

Alle jeugdploegen staan zelf in voor de “was” en nemen de spelersuitrusting m.a.w. mee naar 

huis. 

 

SUPPORTERS. 

Van onze supporters wordt verwacht dat zij het volledige team aanmoedigen op een “sportieve” 

manier. Discussies met supporters van de tegenpartij zijn absoluut te vermijden. 

Wanneer de eigen “supporters” het te bont maken vragen we de afgevaardigde om hen beleefd 

aan te sporen ermee op te houden in het belang van de spelers en de club. 

Het is de bedoeling dat de “spelers” zich in een serene sfeer kunnen ontplooien. 
 

VERPLAATSINGEN. 

De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer. Van elke speler wordt verwacht dat hij op tijd 

is bij het verzamelen voor de wedstrijd. Voor wedstrijden op verplaatsing wordt gevraagd 

vanuit Kerkbrugge te vertrekken, zodat de parking in Wippelgem voorbehouden blijft voor de 

ploegen en tegenstanders die bij ons thuis spelen. 

Het spreekt voor zich dat er afspraken kunnen gemaakt worden wie er eventueel rijdt. Neem 

niet meer spelers mee in je wagen dan het aantal passagiers waarvoor je officieel bent verzekerd. 
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Rijdt met de ganse groep samen en rijdt vooral niet te snel. De eerste en de laatste wagen zetten 

b.v. hun lichten aan zodat ze elkaar goed kunnen volgen. 

Vertrek steeds op tijd en let erop dat alle spelers en kledij mee zijn. 

Zorg ervoor dat iedereen terug mee is. Controleer ook de sporttassen, kledij, paspoorten, enz. 

We vragen met aandrang dat chauffeurs letten op hun drankgebruik; bij het vervoeren van 

spelers ben je verantwoordelijk voor andere ouders hun dierbaarste ‘bezit’. 

 

VERZORGING. 

De afgevaardigden zorgen er bij thuiswedstrijden voor dat er per veld een emmer water met 

spons ter beschikking staat langs het terrein, zodat bij kwetsuren de eerste zorgen kunnen 

toegediend worden. Deze emmer kan op het secretariaat worden afgehaald en terug gebracht. 

Voor verdere verzorging is er een minikit voorzien in het lokaal van de scheidsrechter of op het 

secretariaat. In de ijskast (secretariaat) is ijs te vinden. In het scheidsrechterslokaal is een AED 

toestel geïnstalleerd. 

 
Frédéric Leloup 

Jeugdwerking DKW Evergem 


