Wat een terreinafgevaardigde moet weten en doen?
Vertegenwoordiger van de ploeg
De afgevaardigde (minstens 18 jaar oud) draagt de verantwoordelijkheid voor de ploeg waar
hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de
KBVB, waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen. Hij/zij zal ervoor zorgen dat de spelers de
reputatie van zijn club positief uitstralen, en zich zowel op als naast het voetbalveld
voorbeeldig gedragen.
De afgevaardigde dient er mede op toe te kijken dat het in de kleedkamer en de gangen
rustig blijft. Zorg ervoor dat de spelers de accommodatie en het materiaal respecteren.
Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, moet een speler van de bezochte club de
functies van terreinafgevaardigde waarnemen. Hij mag derhalve aan het spel niet
deelnemen tot de aankomst van een aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden.
Indien de bezochte club slechts met zeven spelers opkomt en dit aantal tot zes daalt, omdat
een speler als terreinafgevaardigde moet optreden, wordt zij als forfait gevend beschouwd.
Scheidsrechter en wedstrijdformulier
De afgevaardigde moet ten minste 30 min vóór aanvang van de wedstrijd ten dienste
houden van de scheidsrechter. Hij ontvangt persoonlijk de scheidsrechter en moet op de
wedstrijd aanwezig blijven tot de scheidsrechter vertrekt. Hij zorgt ervoor dat de
wedstrijdbladen steeds tijdig en correct worden ingevuld; hij/zij zal zich er steeds van
vergewissen dat er geen door de KWVBB geschorste spelers of niet-aangesloten spelers
worden opgesteld en dat alle spelers die worden vermeld op het wedstrijdblad een geldige
identiteitskaart kunnen voorleggen. Bij ontbreken van een geldige identiteitskaart wordt
immers een forfaitnederlaag en geldboete opgelegd door de bond. Nog volgens de
bondsreglementen fungeert de afgevaardigde bij thuiswedstrijden tevens als
terreinafgevaardigde ; een wedstrijd mag in principe niet aanvangen indien er geen
terreinafgevaardigde aanwezig is.
Officiële functie tijdens thuiswedstrijden.
De afgevaardigden is tijdens een thuiswedstrijd in principe ook terreinverantwoordelijke. Dit
betekent dat hij indien nodig ook instaat voor de ordehandhaving. Hij kan voor
ondersteuning ook een beroep doen op de scheidsrechter (bijvoorbeeld voor het even
stilleggen van de wedstrijd).
De afgevaardigde moet hier drager zijn van een witte armband van ten minste 10 cm breed.
Algemeen gedrag tijdens de wedstrijd.
Citaat uit het bondsreglement: "Strenge maatregelen worden getroffen tegen
afgevaardigden die raad geven aan hun spelers, aanmerkingen maken over de leiding van de
wedstrijd of daden stellen die van aard zijn om wanorde te scheppen”
Tijdens de rust bij thuiswedstrijden :
De nodige personen van drank voorzien ;
(*) De bezoekende club ;
(*) eigen ploeg ;
(*) de scheidsrechter

