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 Reglementen en afspraken  

Functies en armbanden 

De kleuren van de te dragen armbanden, die minstens 10 cm breed moeten zijn, zijn: 

      

 

- afgevaardigde bij thuiswedstrijden: wit 
- afgevaardigde bij uitwedstrijden: de Belgische driekleur 
- medische staf: geel 
- officiële instantie: paars 
- ploegkapitein: in een kleur die goed te onderscheiden is van de 

truitjes 

De trainer: hij moet op straffe van ernstige boete in zijn functie van trainer zijn 
doorgegeven aan de KBVB.  Enkel de effectieve trainers van de jeugdploegen en de 
keeperstrainers mogen dus als trainer op het scheidsrechtersblad worden genoteerd.  
Bij alle wedstrijden, uitgezonderd die van duiveltjes en de preminiemen (U6 tot U11), 
mag de trainer zich alleen tot zijn spelers richten wanneer hij zich in de technische 
zone bevindt ( =  dug-out) . Een trainer mag geen officiële functies vervullen op het 
terrein 

De afgevaardigde (wordt terreinafgevaardigde genoemd bij thuiswedstrijden en 
ploegafgevaardigde bij uitwedstrijden) moet aangesloten zijn bij de club op wiens 
terrein wordt gespeeld en bij de KBVB.   

De kapitein: 

- voor elke wedstrijd duiden de clubs de kapitein aan voor hun ploeg 
- noch de kapitein, noch een andere speler mag de scheidsrechter 

uitleg vragen over zijn beslissingen 
- als tijdens de wedstrijd de kapitein het terrein verlaat om welke reden 

ook, wordt zijn functie waargenomen door de speler die hiertoe door 
zijn ploegmaats wordt gekozen.  Indien deze keuze aanleiding geeft 
tot discussie, duidt de scheidsrechter deze speler aan 

- de  kapitein of diegene die zijn functie uitoefent, draagt een armband 
die een gemakkelijke identificatie toelaat 
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Wat verwacht de club van een afgevaardigde? 

Algemeen 

Hoewel de afgevaardigde meestal op het achterplan opereert bij trainingen en 
wedstrijden, is zijn rol helemaal niet zo onbelangrijk als het op het eerste gezicht zou 
lijken. De afgevaardigde is een zeer belangrijk persoon, want zonder hem kan er 
eenvoudigweg geen wedstrijd zijn!  Het is volgens de geldende reglementering perfect 
mogelijk een wedstrijd te betwisten zonder trainer, doch zonder afgevaardigde gaat de 
wedstrijd niet door! 

Elke (terrein)afgevaardigde moet lid zijn bij de club op wiens terrein de wedstrijd wordt 
gespeeld.  Hij/zij moet minstens 18 jaar oud zijn en zijn/haar naam moet vermeld 
worden op het elektronisch scheidsrechters blad op de daarvoor voorziene plaats. 

Verder is de (terrein)afgevaardigde de verbindingspersoon tussen scheidsrechter en 
publiek.  Zijn/haar aanwezigheid is verplicht!  Indien er geen terreinafgevaardigde is 
kan de wedstrijd niet beginnen ( bij thuiswedstrijden ) .  De scheidsrechter kan een 
speler van de thuisclub, die aan de hierboven vermelde eisen (aangesloten en leeftijd) 
voldoet, verplichten de taak van terreinafgevaardigde waar te nemen.  Bij weigering 
wordt de thuisspelende club als forfait gevend aanzien. 

Preminiemen en duiveltjes: Indien op hetzelfde terrein meerdere wedstrijden van 
preminiemen of duiveltjes worden gespeeld, is slechts één terreinafgevaardigde 
noodzakelijk voor al de wedstrijden. 

De club verwacht de aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de afgevaardigden 
op de maandelijkse afgevaardigdenvergadering. Verslagen en vergaderdata worden 
per e-mail doorgegeven. 

Liesbet Van Kets en Vanessa Moens zijn de verantwoordelijken van de 
afgevaardigden en steeds te bereiken op : 

Liesbet Van Kets 

Gsm 0472 85 43 97 

bobenliesbet@scarlet.be 

Vanessa Moens 

Gsm 0485 59 63 76 

nessie_270@hotmail.com 

 

 

mailto:bobenliesbet@scarlet.be
mailto:nessie_270@hotmail.com
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Taak van de terreinafgevaardigde voor aanvang van de wedstrijd 

Tenues : ophalen in JM / aan terreinafgevaardigde vragen om de zak te geven. 
Deleges mogen niet zelf de zak gaan pakken, en zeker geen tenues van andere 
ploegen meenemen. 

• Minstens 1 uur voor de wedstrijd aanwezig zijn. 

• Voor een thuiswedstrijd: witte armband aandoen, voor een uitwedstrijd: 
armband met de Belgische driekleur 

• Onthaal van tegenstander scheidsrechter en eventuele lijnrechters (indien 
thuiswedstrijd) . De thuisdelegé regelt zowel de onkosten (enkel bij officiële 
arbiters)  als de drankjes van de scheidsrechters. 

• De afgevaardigde van de bezoekende ploeg een drankje (bonnetje) aanbieden. 

• De wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter, de 
terreinverantwoordelijke zorgt daarvoor. 

• De identiteitskaarten of officiële identiteitsbewijzen verzamelen. Enkel bij 
ploegen met officiële arbiters ( vanaf U13) ! Deze zijn: 

- elk document met foto afgeleverd door een officiële instantie 
- een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke 

politiediensten in geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke 
identiteitskaart of elk ander officieel document 

- elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB 

• Samen met de afgevaardigde van de tegenstander het wedstrijdblad, ook wel 
feuille genoemd, correct invullen via  www. wedstrijdbladen.be                                        

• Kijk ook na of het wedstrijdblad volledig is ingevuld en doorgestuurd.  Verwittig 
de arbiter. 

• In geval van forfaitverklaring op het terrein of indien de wedstrijd door de 
scheidsrechter op het terrein wordt afgelast wegens onbespeelbaarheid of 
ongunstig weer, moet het wedstrijdblad de namen van de aanwezige spelers 
van beide ploegen vermelden. 

• Tijdig de kleding aan de eigen ploeg overhandigen en erop toezien dat deze 
met respect behandeld wordt.  Voer een controle (tellen van de stukken) uit 
alvorens te overhandigen! 

• Zorg voor het aanwezig zijn van waterzak en spons.( vanaf U 13)   

• Overtuig u waar de verbandkist zich bevindt ( EHBO-lokaal onder de tribune) 

• In overleg met de trainer of andere begeleiders, er zorg voor dragen dat er 
steeds iemand bij de spelers blijft en dit zowel voor als na de wedstrijd of tijdens 
de rust. 

• Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, ringen, oorbellen, 
piercings,...) gedragen tijdens de wedstrijden.  

Taak van de terreinafgevaardigde tijdens de wedstrijd 

• Tijdens de rust drank voorzien voor de eigen ploeg en de bezoekende ploeg. 

• Er tijdens de wedstrijd op letten dat de neutrale zone alleen betreden wordt door 
personen met een armband, met uitzondering van de wisselspelers.  De 
afgevaardigde moet supporters die de neutrale zone betreden verwijderen.   
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• Steeds bereikbaar blijven voor de scheidsrechter, vanaf het ogenblik van zijn 
aankomst tot hij naar huis terugkeert. De ploegafgevaardigde (= 
terreinafgevaardigde bij thuiswedstrijden) is verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de scheidsrechter. 

• Enkel het terrein betreden mits toestemming van de scheidsrechter.  Ingeval 
van kwetsuur is in principe slechts één verzorger op het terrein toegelaten. 

• Indien er beschadigingen worden aangebracht aan de installaties, de aandacht 
van de scheidsrechter hierop vestigen, liefst in aanwezigheid van de 
afgevaardigde van de tegenpartij.  Wanneer er een terreincommissaris is 
aangeduid is hij het die deze taak waarneemt. 

 

• Onthoud je van commentaar op de scheidsrechter, hoe moeilijk dat soms ook 
is; ga ook nooit in op reacties of uitspraken van supporters. 

 

 

Taak van de terreinafgevaardigde na de wedstrijd 

• Na de wedstrijd het wedstrijdblad controleren (op bv correct invullen van de 
eventuele gele en rode kaarten) samen met de tegenpartij en de arbiter. 

• Toezien op het behoorlijk behandelen van de kleding, dit betekent bij onze club 
dat alles rechts moet gedraaid worden door de speler zelf 

• Alle spelers komen na het douchen samen in de kantine. 

• Daar worden  de identiteitsbewijzen terug uitgedeeld aan de spelers . 

• De kleedkamers nakijken of er niets werd achtergelaten qua kledij of uitrusting. 

• Bij het verlaten van de kleedkamers nakijken of de douches zijn dichtgedraaid 
,het licht is uitgedaan en de kabine netjes werd achtergelaten. 

  

City Pirates : Intern reglement ➔ WELKOM PIRAAT 

 

Wij verwachten dat de spelers en ouders de bepalingen van dit intern reglement 

naleven.  Voor spelers die het intern reglement overtreden, behoudt het bestuur zich 

het recht voor om een disciplinaire straf op te leggen aan de speler na raadpleging van 

alle betrokken partijen. 
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Stiptheid 

 

• Bij afwezigheid of laattijdige afwezigheid bij training en/of wedstrijd verwachten 
wij dat de speler of zijn ouders tijdig de trainer en/of afgevaardigde verwittigt 

• Bij twijfel over afgelasting van een training en/of wedstrijd dient de speler zelf 
de trainer of afgevaardigde op te bellen 

• Trainingen beginnen stipt en daarom moet elke speler 15 minuten voor aanvang 
van de training aanwezig zijn in volledige outfit, zodat zij samen met hun trainer, 
in groep, naar het oefenveld kunnen vertrekken 

• Op het einde van de training verlaten de spelers het oefenveld niet, vooraleer 
de trainer daar toestemming voor geeft 

• Bij thuiswedstrijden dient elke speler uiterlijk 1 uur voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig te zijn 

• Bij uitwedstrijden dient het afgesproken vertrekuur strikt te worden nageleefd.  
“Samen uit, samen thuis” is hier het principe 

• Iedere speler moet in de mate van het mogelijke zelf zorgen voor vervoer heen 
en terug bij uitwedstrijden.  Als hij/zij geen vervoer heeft kan op voorhand aan 
een medespeler en/of begeleider gevraagd worden mee te mogen rijden 

• Het nemen van een douche is verplicht, zowel na een wedstrijd als na een 
training 

• Uiterlijk 30 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij 
gewassen en gekleed is 

 

Infrastructuur en materiaal 

 

• Schoenen dienen buiten gereinigd, niet in de kleedkamers of onder de douche 

• Zowel bij trainingen, als de thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op 
een respectvolle manier gebruikt: afval wordt buiten in de vuilnisbak 
gedeponeerd.  Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen deuren of muren 
gestampt 

• Wij laten geen afval rond slingeren op en rond de terreinen.  Deponeer alle afval 
in de voorziene vuilnisbakken 

• Spelers dragen zorg voor hun voetbaluitrusting.  Daaronder verstaan wij: 
gepoetste voetbalschoenen, verzorgde kledij, aangepaste toppen, 
beenbeschermers en wasgerief 

• Het dragen van beenbeschermers is verplicht op trainingen en wedstrijd 

• Het kunstgrasveld in het Jef Mermansstadion en op Luchtbal mag enkel 
betreden worden met aangepast schoeisel. 

• Het is strikt verboden te eten, drinken of roken op het kunstgrasveld. 

• Het kunstgrasveld mag niet betreden worden bij sneeuwval. 

• Opzettelijke schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door een spelend lid van 
de club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden, en hij/zij zal zich bij het 
bestuur moeten verantwoorden welke dan de gepaste maatregelen (lees straf) 
zal nemen. 
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Houding 

 

 “ SPELERS ZIJN AMBASSADEURS VAN DE CITY PIRATES” 

 

• De voertaal in onze club is onder alle omstandigheden het Nederlands 

• Spelers geven een hand aan bestuursleden, trainers en medewerkers bij de 
begroeting 

• Onze spelers betonen volledige inzet en concentratie bij de training 

• Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist 

• Wees altijd en overal beleefd. Toon u sportief ten overstaan van vriend en 
tegenstander 

• Fair play is het motto van de club.  De spelers mogen de naam van de City 
Pirates niet in diskrediet brengen door onbehoorlijk en/of onsportief gedrag.   

• Wij dulden geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en 
scheidsrechters 

• Wij benaderen elkaar ten allen tijd op een positieve manier: binnen een 
teamsport is dat zeer belangrijk 

• Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze! 

• Wanneer een speler zich schuldig maakt aan geweld, racisme en/of 
hooliganisme wordt hij/zij onmiddellijk door het bestuur voor onbepaalde tijd 
geschorst en/of ontslagen uit de club 

• Opzettelijke schade aan de infrastructuur, veroorzaakt door een spelend lid 
van de club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden, en hij/zij zal zich 
bij het bestuur moeten verantwoorden welke dan de gepaste maatregelen (lees 
straf) zal nemen 

• Diefstal of druggebruik heeft een onmiddellijk ontslag uit de club tot gevolg 

• Het gebruik van alcoholische dranken en rookwaren zijn ten allen tijde verboden 
zowel naast het voetbalveld, als in de kleedkamers, als op de bus bij 
verplaatsingen 

• Wij zien onze jeugdploegen graag op een uniforme manier gekleed.  Daarom is 
het dragen van de clubjogging verplicht voor en na de wedstrijden 

• Om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden buiten de club, moet je altijd 
een schriftelijke toestemming vragen.  Doe dit via de jeugdcoördinator of via je 
trainer.  Bij niet naleving van deze regel kan een schorsing opgelegd worden 
voor de eerstvolgende wedstrijd van het eigen elftal 

• Indien de speler aangesproken wordt door een andere club of de provinciale 
selectie dan zal deze speler het bestuur hiervan op de hoogte brengen.  Indien 
dit niet gebeurt dan heeft de club  het recht om deze speler disciplinair te 
schorsen 
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Verwachtingen t.o.v. de ouders 

• Er worden  geen ouders in de kleedkamers geduld. 

• Zoveel mogelijk aanwezig bij wedstrijden en trainingen.  En dit niet enkel 
wanneer de kinderen nog klein zijn, maar vooral van hun 12 t/m hun 18 jaar.  
Dit is de leeftijd bij uitstek waar controle, vriendschap en support super 
belangrijk zijn 

• We beseffen dat voetbal een ploegsport is 

• Volledig akkoord dat winnen belangrijk is maar dit kan nooit ten koste van het 
kind zelf, de kwaliteit van het spel en vooral nooit ten koste van sportiviteit en 
sociale integratie 

• De kracht van het team en de ganse club bestaat uit een goede groepswerking.  
Eigenbelang, egoïsme en negativisme horen hier dan ook helemaal niet thuis 

• Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties 
van je kind.  Steun je kind bij tegenslagen en teleurstellingen 

• Rustig en sportief gedrag tijdens de wedstrijden.  Bij herhaaldelijk negatief 
gedrag op scheidsrechter, spelers of trainer wordt de speler van de ouder van 
het veld gehaald.   

• Geen inmenging van ouders, familie of supporters in de opstelling, speelwijze 
en andere voetbaltechnische aspecten.  Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt 
door de trainer 

• Spreek bij problemen de juiste persoon aan op de juiste plaats.  Voor sportieve 
problemen spreek je de trainer of jeugdcoördinator aan.  Voor extra-sportieve 
problemen kan je terecht bij de ploegafgevaardigde 

 

Ongevallenformulier en verzekering  

Wat bij blessure?  

 

Stuur de speler steeds door naar de medische consultatie : deze gaat door op 

maandag van 20u-21u u het kiné-lokaal van de eerste ploeg. 

Contact met de medische cel kan via e-mail : medische.cel@citypirates.be  

 

 

Indien een speler zich ernstig  kwetst tijdens een training of wedstrijd dient steeds een 

ongevallen-formulier (zie voorbeeld) ingevuld te worden door de behandelende arts. 

Dit document is te bekomen bij de ploegafgevaardigde of op het secretariaat en dient 

zo vlug mogelijk (binnen de 21 werkdagen) overgemaakt te worden aan Martine De 

Roy . De speler in kwestie dient de voorzijde van de aangifte zelf in te vullen alsook te 

voorzien van een sticker van het ziekenfonds.  Punten welke door de speler dienen 

ingevuld worden aangeduid met * 

mailto:medische.cel@citypirates.be
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.  

 

 

Het Federaal Solidariteitsfonds houdt zich strikt aan het bestaande RIZIV tarief en 
betaalt niet alles terug (bv. geen tanden, geen brillen).  Behandelingen door een 
kinesist kunnen enkel na voorschrift en moeten steeds goedgekeurd worden door de 
KBVB.  Voor eventuele verlengingen geldt dezelfde regel.  Bovendien wordt bij elke 
terugbetaling een forfaitaire en geïndexeerde vrijstelling door de KBVB afgetrokken. 

Voor terugbetaling is het voornaamste stuk, het originele bewijs van tussenkomst door 
het ziekenfonds. 

De terugbetalingen geschieden na afsluiting van het dossier, welke slechts 
afgesloten wordt nadat een attest van genezing werd binnengebracht.  Deze 
documenten dienen ook binnengebracht te worden bij Martine De Roy 
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Belangrijke telefoonnummers 

 

Liesbet Van Kets Verantwoordelijke afgevaardigden 0472 85 43 97 

Vanessa Moens Verantwoordelijke afgevaardigden 0485 59 63 76 

Linda Rusbach Ondervoorzitter 0493 21 64 95 
Philip Van Dooren Directeur Jeugdopleiding 0478 50 03 53 

Patrick Lockefeer TVJO 0477 23 39 62 
Rachid Gloub Ombudsman 0499 51 00 43 

Serge Flumens Coordinator Bovenbouw U14 IP t/m 
U19 IP/ Player Development 

0476 20 28 86 

Carl Nagels Coördinator bovenbouw gewestelijk 0495 85 08 37 
Paul Baetens  Coördinator middenbouw 0468 22 20 26 

Patrick Lockefeer Coördinator onderbouw 0477 23 39 62 

Carl De Wilde Coördinator Linkeroever 0486 31 29 07 
Mohamed Jaffal Coördinator Luchtbal 0465 24 10 46 

Sulliman Akajjoua Coördinator Dam 0497 52 52 67 
Marc Luyckx Medische Cel 0477 84 91 11 

Ronny Van Kets GC 0477 55 89 44 
William Schenk IT 0497 87 67 21 

Michiel De Visschere Algemeen Directeur 0468 49 03 23 
     


