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Vorming K.L.V.

Taken van de terreinafgevaardigde
Doelgroep:
(Terrein) afgevaardigden
Trainers
Jeugdcoördinatoren
Referenties:
 Reglement KBVB;
 Regels van het voetbalspelregels;
 Onderrichtingen bij de regels van het voetbalspel;
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De (harde) realiteit…
Aantal wedstrijden U13 t.e.m. 1ste
ploeg

14.512

12.318

11.635

09/10

10/11

11/12

Rechtstreekse uitsluitingen

1780

1467

1617

Incidenten afgevaardigden…

62

29

42

Incidenten trainers

254

214

223

Behandeld voor groene tafel

314

325

331

Gestaakte wedstrijden

41

55

45

11/12

12/13

19

25 ???

Spelers zonder identiteitsbewijs
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Inhoud
 Algemeen
 Hoofdtaken
 Taken





Voor aanvang wedstrijd
Tijdens de wedstrijd
Tijdens de rust
Na afloop van de wedstrijd

 Kleedkamers
 Materialen (verplicht)

 Speelveld (alle aspecten)
 De bal
 Aantal spelers
 Uitrusting van de spelers
 De scheidsrechter
 Duur van de wedstrijd
 Vragen ???
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Gewenst profiel
 Vertrouwelijke taak
 Reglementenkennis
 Fysieke paraatheid
 Gezond verstand
 Kalmte bewaren
 Zich onthouden van kritiek
 Contactpersoon
scheidsrechter - publiek

Voorwaarden (art. 1413)
 Aanwezigheid verplicht !!!
 18 jaar
 Aangesloten bij club
 Geen schorsing
 Geen verbod betreden
neutrale zone
Opgelet: geen
terreinafgevaardigde  speler
thuisclub = terreinafgevaardigde
Mag NIET aan het spel
deelnemen
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Hoofdtaken









Aanwezigheid op terrein (art. 1413 + 1414)
- eerste ploegen:
minimum 60’ voor aanvang
- andere:
minimum 30’ voor aanvang
- bij préminiemen/duiveltjes/debutantjes:
 meerdere wedstrijden op één terrein  één
terreinafgevaardigde
Draagt een witte armband;
Ter beschikking ref(s) van bij aankomst tot veilig vertrek;
Thuisclub: 3 terreincommissarissen (aangesloten);
Thuisclub: mag hulp opeisen van afgevaardigde bezoekers;
Terreinafgevaardigde: mag toelating geven aan aangesloten
leden bezoekers om als terreincommissaris te fungeren
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Taken voor aanvang wedstrijd
 Verwelkomen - begeleiden ref
naar kleedkamer, drankje,
wedstrijdbal;
 Verwelkomen – begeleiden
bezoekers;
 Wedstrijdblad invullen
 Wedstrijdblad bij ref:



20’ voor aanvang
Binnen 10’ bezoekers inschrijven

 Check de volledigheid blad

 Wedstrijdballen
 Zijn er voldoende wedstrijdballen

 Verzorging
 Waterzak, spons,
verzorgingstas,,,,
Opgelet : vanaf 3/2/13 – 1ste Prov.
- elektronische wedstrijdbladen
PC – printer - lokaal
tijdig invullen
mogelijk tijdens week
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Taken voor aanvang wedstrijd
 Het wedstrijdblad
 ALTIJD OPSTELLEN, ZELFS ALS
 ploeg niet opdaagt;
 ploeg zich aanmeldt met minder dan 7 spelers;
 Speelveld ongeschikt of onbespeelbaar verklaard

 Alle ongebruikte lijnen voor wisselspelers
worden door ref doorgehaald en geparafeerd
 Speler-trainer: inschrijven als effectieve- of
wisselspeler én als trainer
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Taken voor aanvang wedstrijd
 Controle van de identiteitsbewijzen - spelers
 De ref controleert de identiteit van alle op het wedstrijdblad
ingeschreven spelers;
 Controle in aanwezigheid van spelers en officiële afgevaardigde van
beide ploegen;



Identificatie
Ontbrekende identiteitsbewijzen: mogen voorgelegd worden na de wedstrijd
tot op ogenblik van ondertekening wedstrijdblad door scheidsrechter en beide
afgevaardigden (Elektr: tot SR afsluit “Bevestigen”, geen handtekeningen)
 Geldige identiteitsbewijzen: Elk officieel document met foto, afgeleverd door
een officiële administratie, teruggeven na controle
 Referee, na afloop wedstrijd:
 Voorzien vakje aankruisen bij ontbreken officieel identiteitsbewijs;
 Vak opmerkingen: dubieus identiteitsbewijs en reden van twijfel
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Taken voor aanvang wedstrijd
 Controle van de identiteitsbewijzen –
 niet-spelende leden in neutrale zone
 Voorleggen identiteitsbewijs:





Terreinafgevaardigde
Afgevaardigde bezoekende club
Alle terreincommissarissen
Trainers

 Geen identiteitsbewijs:
 niet toegelaten in neutrale zone, uitgezonderd
terreinafgevaardigde + medische staf
 de identiteit van de personen zonder identiteitsbewijs wordt
door de referee geschrapt op het wedstrijdblad

11
Vorming K.L.V.

Taken voor aanvang wedstrijd
 Controle uitrusting

 Wisselspelers moeten niet aanwezig zijn voor aanvang van de
wedstrijd (maar wel ingeschreven op wedstrijdblad)
 Wedstrijden met vliegende vervangingen (doorlopende wissels):
 aanwezige wisselspelers laten hun uitrusting controleren voor de wedstrijd,
 de bij beginschop afwezige wisselspelers worden gecontroleerd bij
binnenkomen in het spel;

 De scheidsrechter verifieert of het rugnummer op de trui overeenstemt
met het nummer ingeschreven op het wedstrijdblad
 Draagt een ploeg in provinciale afdelingen shirts in dezelfde kleur als
de scheidsrechter moet de thuisclub de ref voorzien van een propere
uitrusting, in kleur verschillend van… (bv, fluovestje)
 De scheidsrechter moet voor élke ontmoeting precieze richtlijnen
geven aan de terreinafgevaardigde
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Taken voor aanvang wedstrijd
Betaal de vergoeding aan de
scheidsrechter(s)
Sluit de kleedkamer van de
scheidsrechter of zorg dat zijn
persoonlijke spullen in een afgesloten
kast/ruimte kunnen
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Taken (voor aanvang) wedstrijd
Principe: aanvang spel

►►►

Begin voorziene uur

Na spelonderbreking, zo snel mogelijk hervatten

Wachttijd  overschrijden ►►►STAKEN

Max.

1

Afwezigheid ploeg, akkoord aanwezige ploeg

10’

2

Onvoorziene omstandigheden

30’

3

Uitvallen verlichting

30’

a

Som wachttijden 1 + 2

30’

b

Som wachttijden 3

30’

c

Som cumulatief voor a + b

60’

Aanvangsuur nooit vertragen herstelling ongeschikt speelveld
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Taken tijdens wedstrijd
 Neutrale zone


Enkel:



ingeschreven personen
wedstrijdblad
Drager van armband

 Technische zone




Trainer(s)
Medische staf
Wisselspelers

 Bereikbaar in neutrale zone op
afgesproken plaats (dug-out)
 Verantwoordelijk voor veiligheid
ref;
 Énkel op terrein nà toestemming
ref;
 Kwetsuur: één verzorger op
terrein nà signaal scheidsrechter
 Bij incidenten: onderrichtingen
scheidsrechter uitvoeren

15
Vorming K.L.V.

Taken tijdens wedstrijd
 Betreden speelveld
gelijktijdig door beide
ploegen onmiddellijk na
de scheidsrechter(s)





Seniorenwedstrijd
Competitie (klimmen en dalen)
Beker van België
Provinciale beker
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Taken tijdens wedstrijd
 Technische staf


Aanwezigheid meerdere trainers
toegelaten in technische zone,
één trainer geeft onderrichtingen
 Tegenstrevers, scheidsrechters
of toeschouwers niet hinderen
 Alleen tot spelers richten
wanneer hij zich in technische
zone bevindt
 Uitz: wedstrijden U6-U11 en
meisjes U13
 Trainer mag geen officiële
functies vervullen op het terrein

 Medische staf
 Geneesheer of verzorger moet in
technische zone blijven
 Uitz: wedstrijden U6-U11 en
meisjes U13
 Aanwezigheid mag tegenstrevers,
scheidsrechters of toeschouwers
niet hinderen
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Taken tijdens wedstrijd
Disciplinaire maatregelen tegen personen in neutrale zone
 Wisselspelers, de gewisselde
spelers en de speler-trainer



Gele kaart
Rode kaart



Speler moet speelveld en
technische zone verlaten
Speler mag niet in de neutrale
zone én beschermingszone
blijven of er in terugkeren en
moet naar de kleedkamer

 Speler-trainer uit neutrale zone
verwezen mag niet meer aan het
spel deelnemen

 Dragers van een armband
 Geen gele of rode kaart

Herstellen orde bank
 ref kan beroep doen op hulp
terreinafgevaardigde of zelf de
nodige maatregelen nemen;
 verbale opmerking of verwijzing
uit neutrale zone
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Taken tijdens wedstrijd
 Weigering te spelen
 Verlaat een ploeg het speelveld zonder toelating SR
 Weigert een ploeg de beginschop/aftrap te nemen na gecontesteerd
doelpunt
 SR geeft kapitein tijd om zijn spelers te verzoeken om een spelhervatting
 Bij weigering: wedstrijd staken

 Terugkeer van een speler op het speelveld
 Niet opnieuw op speelveld zonder teken/toelating ref
 Uitsluitend via de zijlijn
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Taken tijdens wedstrijd
Wissels
Opwarmen:
 aan zijde grensrechter
 Max. 3 spelers van elke ploeg gelijktijdig

Wisselspeler moet klaar staan
Spelonderbreking en teken ref afwachten
(Assistent) ref controleert uitrusting
Wisselspeler komt pas op nadat te wisselen
speler terrein heeft verlaten en na teken ref
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Taken tijdens wedstrijd
Tijdelijk of definitief staken wedstrijd
Weersomstandigheden of invallende
duisternis

Vb. onweer, hitte, zware regenval, …

1 of beide ploegen niet tenminste 7
spelers

Regel: 7 beginnen  6 staken
(U6  4 staken)

Wanordelijkheden op het veld

Vb. supporters op veld

Speelveld wordt onbespeelbaar of
ongeschikt

Vb. Zware sneeuwval, lijnen onzichtbaar

Uitvallen lichtinstallatie

Zie tabel wachttijd

Agressie op referee-team
(onderrichtingen scheidsrechter, regel 5)

Kwetsuur

Moet staken

Bedreigd

Mag staken
Procedure

Spreekkoren en wanordelijkheden buiten Procedure
speelveld
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Taken tijdens de rust
Einde eerste speelhelft:
 Spelers eerst binnen, toezicht scheidsrechter
 Assistent-SR dichtst bij kleedkamer: ingang kleedkamer
Uitrusting spelers
 Ploeg mag andere uitrusting aantrekken (hitte, stortregen)




Via ref inlichten tegenstrever
Geen verwarring
Nummering idem als wedstrijdblad
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Taken tijdens de rust
 Drank



Voor scheidsrechter (liefst niet zélf te halen)
Voor bezoekers (?)

 Contact


Vraag ref of hij nog wensen heeft

 Waar kan ref u bereiken ???
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Taken na afloop van de wedstrijd
 Einde wedstrijd:




Spelers eerst binnen, toezicht
scheidsrechter
Assistent-SR dichtst bij
kleedkamer: ingang kleedkamer
Ref begeleiden tot IN
KLEEDKAMER en hem van
eventuele agressie vrijwaren

 Thuisploeg blijft na afloop op
terrein, de SR gaat onmiddellijk
na de bezoekers van het terrein
 Bezoekers na de wedstrijd
cooling-down: attent maken op
verantwoordelijkheid
afgevaardigde bezoekers bij
incidenten
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Taken na afloop wedstrijd
 Drank
 Welke drank gewenst ?
 Broodje, maaltijd… ?

 Kantinebezoek
 Vergezellen ref indien hij wenst
naar de kantine te gaan;
 Bij problemen: liefst niet naar
kantine en ref begeleiden tot
buiten clubinstallatie

Wedstrijdblad
 Na vervollediging door ref
ZORGVULDIG NAKIJKEN  zie
volgende dia





Origineel: club
2de blad: ref
3de blad: tegenstrever
4de blad: thuisclub
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
 kijk na voor je ondertekent !!!
 De uitslag in cijfers en letters
 Gestaakte wedstrijd: uitslag op moment staken in scheidsrechtersverslag

 De wissels
 Juiste tijdstip
 Bij vliegende vervangingen (doorlopende wissels): geen wissels ingeschreven

 Gele kaart
 Gegeven voor een directe uitsluiting niet vermelden op wedstrijdblad

 2de gele kaart (vakje uitsluiting voor 2 waarschuwingen)
 Minuut wordt genoteerd in vakje
 Rubriek opmerkingen: speler X, club Y uitgesloten voor 2 waarschuwingen

 Rechtstreekse uitsluiting
 Minuut wordt door ref genoteerd in vakje

Elektr: alle kaarten worden genoteerd, ook gele …
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
 KIJK NA VOOR JE ONDERTEKENT !!!
 Rubriek opmerkingen
 Geen wissels, waarschuwingen, uitsluitingen of opmerkingen
 Scheidsrechter haalt voorziene vakjes door en parafeert

 Toevoegingen of schrappingen
 Paraferen door scheidsrechter

 Terreinafgevaardigde en afgevaardigde bezoekers
 Ondertekenen het wedstrijdblad “voor akkoord”
 Bij weigeren: acteren door ref in rubriek “opmerkingen”
 Tip: motivatie - klacht naar bevoegde instantie

 De scheidsrechter ondertekent als laatste
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
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Taken na afloop van de wedstrijd
Wedstrijdblad – in te vullen door de scheidsrechter
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Taken na afloop van de wedstrijd
 Kleedkamers:
 Heeft iemand iets vergeten
van kledij of uitrusting ?
 Douches/kranen
dichtgedraaid ?
 Verwarming uitgezet ?
 Alle wedstrijd- en
opwarmingsballen terug ?
 Kleedkamer bezoekers: zijn
er eventuele
beschadigingen ?

 Beschadiging installaties
 Vragen aan ref om SAMEN
MET TEGENPARTIJ vast te
stellen, in te schrijven
wedstrijdblad en
ondertekenen

33
Vorming K.L.V.
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Nuttig om weten…
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De kleedkamers (1221)
 Club moet kleedkamer ter
beschikking stellen van
scheidsrechter en beide clubs;
 Thuisclub kan verantwoordelijk
gesteld worden voor voorwerpen
die aan bezoekende club en
spelers toebehoren;
 Iedere betrokkene voldoende
plaats en middelen voor “opschik”
 Kleedkamer ref: spiegel + tafel;
 Normale verwarming – warm water
 Geen afzonderlijke kleedkamer bij
5x5 en 8x8

Vorming K.L.V.
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De kleedkamers
 Hygiëne ???
 Vloer, …
 Douches ? - Legionella…

 Verwarming ???
 Stookolie, aardgas, …

 Verluchting
 Ook bij gesloten vensters ???

 Verlichting
 Spiegel

Vorming K.L.V.
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Materialen (1317)
VERPLICHT ter beschikking
 Fluitje
 Gele en rode kaart
 Twee witte of helkleurige
vlaggen (assistent)
 Meetinstrument 3 meter
 Draagbaar
 Verbandkist (lijst meegedeeld)
 Ref toezicht, melding SR-blad
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Materialen (1317) – verbandkist
INHOUD  website KBVB  clubs  medische info  EHBO doos
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Het speelveld – (1201)

9-4-2013
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PSC Limburg
 Rechthoekige vorm
 Lengte van de zijlijnen > Lengte van de doellijnen

Afmetingen

Lengte
Min.

Lengte
Max.

Breedte
Min.

Breedte
Max.

Provinciaal +
dames

100

110

55

75

1ste Nationale

100

105

64

68

Andere
nationale

100

110

60

75

Internationaal
UEFA

100

105

64

68
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Het speelveld
Keuring van het terrein (1426)
• Voor iedere wedstrijd door ref
• Opmeten doelen/terrein
• In geval van twijfel
• Op verzoek aanvoerder of afgevaardigde bezoekende club

• Bij onregelmatigheid of gebrek dat terrein niét
ongeschikt maakt maar toch een verbetering
vereist: ref stelt bevoegde instantie in kennis door
vermelding op het wedstrijdblad
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Het speelveld
Art. 1202-1203

8x8

5x5

Terrein

½ terrein, breedte
Of: L 50-55 B 45-50

¼ terrein, lengte
Of: L 35 B 25

Doelen
Doelpalen
Doel- en strafschopgebied
Doelgebied

5 x 2 m, stevig verankerd
Min. 7,5 cm breedte
Geen straf- of hoekschopgebied
Fictieve zone in straal van 8 m vanaf midden doel
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Het speelveld

Vorming K.L.V.

De neutrale zone (art.1211)
 Minimum 3m breed
 Geen enkel obstakel in deze ruimte
 Afsluiting: minimum 1 meter,
afwijking 15 cm naar beneden
 Publiek ACHTER afrastering, geen
(efficiënte) afsluiting ≠ publiek
 Speelvelden speciaal 5x5, 8x8:

Min. 3m

 Neutrale zone
 ruimte rond speelveld
 vrij van enige hindernis
 voldoende veiligheid ref, spelers en officials

Min. 85 cm
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Het speelveld
De beschermingszone (art. 1212)
 voor de eerste ploegen
 Tussen kleedkamers en eigenlijke speelveld wordt een ruimte
aangelegd van min. 3 meter breed, met eventueel een
overdekking ingeval van doorgang onder tribune, zodat het
publiek er geen toegang tot heeft of refs en spelers kan
bespuwen
 Doel: bescherming refs en bezoekende spelers
 Uitz: - mag minder breed bij afdoende bescherming

 niet verplicht andere velden, thuisploeg verantwoordelijk
 blijft neutrale zone, ook bij schorsing verbod neutrale zone
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Het speelveld
Hindernissen op of rond het terrein (1206) – verboden
 Doelnetten: in al dan niet overtrokken staaldraad;
 Bijkomende staven tussen de 2 nettenhouders achter
de doelen;
 Planken aan de zijkanten of achter in het doel –
 Opklapbaar buizensysteem ???

 Aanbrengen van voorwerpen of teksten vreemd aan
het voetbalspel aan netten, doelpalen en hoekvlaggen;
 Draden of kabels boven terrein: min. 15 meter hoogte
en de KBVB wijst alle aansprakelijkheid af

!!!
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Het speelveld
Terrein in kunststof (1205)
 Volgens aanvaard procédé;
 Ook in Pro League mits normen FIFA;
 Aanpassing schoeisel
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Het speelveld
Verlichting (1231 + 1232)
 Minimale verplichte lichtsterkte
(gemiddelde !)







1ste nationale
800 lux
400 lux
2de nationale
3de nationale
200 lux
100 lux
4de nationale
Prov, + damesclubs: 80 lux
U6-U11 + meisjes U13: 60 lux

 Min. 75 % van voorgeschreven minimum
op alle punten
 Avondwedstrijden:
 keuring verplicht
 3 jaarlijks, behalve voor U6-U11…
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De doelen en de hoekvlaggen
Hoogte
Min.
1,5 m.
hoekvlag
min. 1,5 m

•Kleur stompe stokken:
dezelfde voor de vier stokken
mag ≠ kleur vlaggen
•Kleur vlaggen
dezelfde voor de vier vlaggen
wit of heldere kleur
 4 Vlaggen verplicht voor aanvang wedstrijd
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De technische zone (1214)
- verplicht 11x11
- Indien geen dug-outs
- langs middenlijn;
- afzonderlijk;
- max. 5m lengte;
Plaatsen wisselspelers (1213)
- enkel voor terreinen 1ste
ploegen;
- in onmiddellijke nabijheid
middenlijn speelveld;
- zelfde indeling;
- minimum 5m van elkaar.

Dug-out

Min. 1m
Min. 3m

50
Vorming K.L.V.

De technische zone (1214)
Rookverbod
Overtreding wisselspeler, gewisselde
speler, trainer:
* gele kaart onsportief gedrag
* rode kaart bij recidive
Overtreding andere persoon:
* verzoek tot stoppen met roken
* bij weigering of recidive
technische zone verlaten
Rookverbod ≠ neutrale zone
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Belijning speelveld
 Het speelveld moet gemarkeerd zijn
door middel van lijnen waarvan:
 Breedte min. 7,5 cm en max. 12 cm;

 De lijnen integraal deel uit maken van
de zones die ze afbakenen;
 Het gebruik van zagemeel en
ongebluste kalk is verboden;
 Bij sneeuw:
 toelating tot gebruik van geschikte
materialen die verplaatsbaar zijn, zoals
zand, vermalen baksteen,...
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Ongeschikt speelveld
 Een obstakel bevindt zich
op het speelveld of op een
afstand van minder dan 3m
van de buitenlijnen.
 De doellijnen, zijlijnen en
middenlijn, de
doelgebieden, straf-en
hoekschopgebieden, de
centrale cirkel en de punten
binnen de zones zijn niet
gemarkeerd.

starten
 Zonder doelen of
doelnetten.

 Hoekschopvlaggen
ontbreken.
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Ongeschikt speelveld
 Spelen onder voorbehoud
 Enkel bij ongeschikt speelveld
 Als volgens bezoekende ploeg een speelveld ongeschikt is, kan zij
weigeren te spelen of spelen onder voorbehoud;
 Weigering: reden aan scheidsrechter kenbaar maken;
 Onder voorbehoud spelen:
 Uitdrukkelijk mét reden kenbaar maken aan scheidsrechter;
 Minimum 20’ voor aanvang van de wedstrijd, zodat mogelijke verbeteringen
nog kunnen uitgevoerd worden
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Onbespeelbaar speelveld
SNEEUW
VORST
REGEN
SLIJK
MIST

 Hevige wind ???
 Hevige hitte ???
 Hevige koude ???
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Onbespeelbaar speelveld
SNEEUW
 de lijnen van het speelveld
onzichtbaar zijn.
 het speelveld een gevaar
vertoont na sneeuwval
gevolgd door vorst.
 De bal onregelmatig wordt
naar vorm en gewicht, als
gevolg van sneeuw die aan
de bal kleeft.
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Onbespeelbaar speelveld
VORST
 het speelveld bevroren
waterplassen vertoont.
 het speelveld oneffenheden
vertoont.
 de spelers hun evenwicht
niet meer kunnen houden.
 balcontrole onmogelijk
wordt.
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Onbespeelbaar speelveld
REGEN
 een groot gedeelte van het
speelveld onder water staat
zodat de bal op die plaats
geen contact meer met de
grond kan hebben.
 de zichtbaarheid
onvoldoende wordt.
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Onbespeelbaar speelveld
SLIJK
 het speelveld zo modderig
is dat de spelers niet meer
kunnen aanzetten.
 N.B.: een speelveld kan
NIET onbespeelbaar
verklaard worden als de bal
niet meer botst of vastraakt
in het slijk.
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Onbespeelbaar speelveld
MIST
 De zichtbaarheid onvoldoende is.
 Voor de wedstrijden eerste ploegen heren van de nationale
afdelingen
 Het behoort uitsluitend tot de appreciatie van de scheidsrechter de
wedstrijd te beginnen of stop te zetten.

 Voor alle andere wedstrijden:
 De scheidsrechter moet vanop de doellijn in het midden van het doel
het andere doel kunnen zien, anders dient de wedstrijd uitgesteld of
gestaakt worden.
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Onbespeelbaar speelveld
 Indien de scheidsrechter, voor het begin van de wedstrijd, het
speelveld onbespeelbaar verklaart, mag de thuisploeg de wedstrijd
laten spelen op één van haar speelvelden goedgekeurd door de
federatie. Dit speelveld moet zich binnen een straal van 5 km
bevinden van het onbespeelbare veld.
 Indien de klimaatsomstandigheden het gebruik van het
hoofdterrein in het gedrang brengen en bijgevolg het verloop van de
geprogrammeerde weekendwedstrijd van de eerste ploeg in
gedrang brengen, kan de thuisploeg eenzijdig beslissen de
wedstrijden van de andere categorieën te laten doorgaan op één
van hun bijbehorende speelvelden, goedgekeurd door de federatie
en gelegen binnen een straal van 5 km van het hoofdterrein.

61
Vorming K.L.V.

Het speelveld
Door de

ref te noteren op het wedstrijdblad

 Rubriek opmerkingen
 Vaststelling + motief uitstel of stopzetting wedstrijd wegens
ongeschikt of onbespeelbaar;
 Op welk speelveld gespeeld indien wedstrijd plaatsvond op
bijveld;
 Vastgestelde onregelmatigheden die voor de beginschop zijn
opgelost;
 Besluit om wedstrijd NIET aan te vangen, tijdelijk of definitief te
staken indien er gevaar dreigt voor spelers en/of officiëlen
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Wie mag in de neutrale zone (1) ?
 De dragers van een armband
 Terreinafgevaardigde
 Afgevaardigde bezoekende club
 Terreincommissarissen (clubkleur)
 Medische staf (geel)
 Trainers (rood)
 Officiële instantie (amarant)
 De wisselspelers in uitrusting
 Terrein- en bezoekende afgevaardigde, terreincommissaris
en leden officiële instanties: vrij in neutrale zone
 Trainers en medische staf in technische zone, niet voor
wisselspelers die zich opwarmen !
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Wie mag in de neutrale zone (2) ?
 De veiligheidsdiensten
 Mits drager van uniform of middel waarmee gemakkelijk te identificeren

 Politie
 Veiligheidsverantwoordelijken beide ploegen en stewards;
 Hulpdiensten

 Persfotografen (1215)
 In neutrale zone MAAR buiten zone van 3 m vanaf buitenlijn speelveld
 Over de breedte terrein naar eigen believen;
 Over de lengte terrein: waar geen assistent-scheidsrechter optreedt !
 Indien neutrale zone slechts 3 meter: ACHTER DE AFSLUITING
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De bal (1316)
Toegelaten bal
 Nummer 3
 U6 - U9

 Nummer 4
 U10 - U15
 Vrouwelijke jeugd U13-U16

 Nummer 5
 Seniores,
 U16-U21
 Vrouwelijke jeugd U20

Door ref te noteren op
wedstrijdblad
 Staking wedstrijd bij gebrek
aan ballen;
 Een inbreuk op de
afmetingen van de bal
(geen reden om wedstrijd af
te lassen/te staken)
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Het aantal spelers
Vervolledigen onvolledige ploeg
 Mag tijdens de wedstrijd door:
 Een speler als effectief ingeschreven maar nog
niet aanwezig
 Een ingeschreven wisselspeler (is wissel)
 Door iedere gekwalificeerde speler, niet op
wedstrijdblad ingeschreven (vakken effectieve
spelers openlaten bij aanvang wedstrijd)

 Namen wisselspelers
 Voor aanvang inschrijven;
 Ongebruikte vakken voor aanvang;
schrappen;
 Namen van spelers die niet opdagen na
wedstrijd doorhalen en ref parafeert
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Het aantal spelers
Aantal wisselspelers en wissels
Officiële wedstrijden

Aantal
wisselspelers

Aantal
wissels

Eerste ploegen 1ste + 2de nationale

7

3

Beloften 1ste en reserven 2de nat.

7

4

BeNe League Red, A-ploeg

7

3

Beker vanaf 16de finales (D + H)

7

3

Eerste ploegen in overige afdelingen

4

3

Reserven 3de en 4de nationale

4

4

U19 – U18 elite jeugd

4

4

Elite jeugd U12 – U14

6

vliegend

Alle overige wedstrijden

4

vliegend

(kampioenschap, eindronde, beker)
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Het aantal spelers
Wisselprocedure (toekomst: vliegende vervangingen = doorlopende wissels)
 Géén vliegende vervangingen
 Kapitein brengt ref op de hoogte;
 Ref màg handelen op verzoek
trainer of clubafgevaardigde;
 Tijdens een spelonderbreking;
 Wisselspeler komt op nadat te
wisselen speler speelveld heeft
verlaten
 Wissel aan zelfde kant speelveld
thv middenlijn
 Wissel doelverdiger: zie hiernaast

Speler uitgesloten tussen 1ste en
2de speelhelft: ploeg vat
speelhelft aan met één speler
minder

 Vliegende vervangingen





Op elk moment, mits:
SR laat met een teken wissel toe;
Tijdens een spelonderbreking;
Wisselspeler komt op nà dat te
wisselen speler speelveld heeft
verlaten
 Wissel aan zelfde kant van
speelveld, thv middenlijn;
 Wissel van doelverdediger tijdens
een spelonderbreking en nadat ref
geïnformeerd is

 Aantal wissels niet beperkt;
 Wissels moeten niet op SR-blad
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Het aantal spelers
 Permutatie
 Nadat ref kleedkamer verlaten
heeft en voor de beginschop kan
in uitzonderlijke gevallen een
permutatie plaatsvinden tussen
een effectieve – en een
wisselspeler
 ≠ wissel
 Aanvangsuur niet uitstellen
 Kapitein tegenstrever inlichten
 Tijdens rust wedstrijdblad
aanpassen

 Kapitein
 Indien hij speelveld verlaat wordt
functie waargenomen door andere
speler door ploegmaats gekozen,
ook bij vliegende vervangingen
 Bij discussie: ref duidt kapitein
aan;
 Bij weigering: wedstrijd staken
 Kapitein draagt armband die
gemakkelijke identificatie toelaat
 Noch de kapitein noch de andere
spelers mogen de ref uitleg vragen
over zijn beslissingen
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Het aantal spelers
Eventueel door ref te noteren op wedstrijdblad rubriek opmerkingen

 De afwezigheid van een
ploeg;
 Als een ploeg weigert de
functie van kapitein in te
vullen en/of omdat de
keuze van de ref om een
kapitein aan te duiden
geweigerd werd.

 Voor aanvang: méér
wisselspelers als
toegelaten, aantal
verminderen tot max., zo
niet  niet aanvangen;
 Méér wissels als
toegelaten: kapitein
informeren, indien toch 
wedstrijd stoppen.

70
Vorming K.L.V.

Uitrusting van de spelers
 Nummering spelers (1313)
 Kleuren clubs (1311)
 Gekend via kalender;
 Te weinig verschil in
uitrusting ploegen
 Provinciaal: thuisclub –
trui
 Nationaal 1ste ploeg:
bezoekers – uitrusting

 Moeten een genummerde trui
dragen:
 Senioresploegen
 Jeugdploegen
 Uitz: U6-U11 en dames
jeugd U13
 Nummer speler vermelden op
wedstrijdblad
 Inbreuk: vermelden op
wedstrijdblad
 Grootte nummers niet bepaald,
geen aanleiding tot verwarring
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Uitrusting van de spelers
Geen oorring, piercing of
ketting rond hals

Geen enkel juweel
(handen of polsen)

De scheenbeschermers
• volledig bedekt zijn door de kousen;
• uit een degelijke materie bestaan
(rubber, plastiek, of gelijkaardige
materialen)
• een geschikte graad van beveiliging
bieden (scheenbeen bedekken).
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Uitrusting van de spelers
 Speler wiens uitrusting niet voldoet mag
niet aan wedstrijd deelnemen !!!
 Niet reglementair:
 Kousen bedekken benen niet tot onder de
knie;
 Schoenveters niet correct vastgebonden
zijn;
 Schoenen met alu-noppen
 Op kunstgrasveld;
 In cat, U6-U11 en meisjes U13

 Scheenbeschermers bedekken voorkant
scheenbeen niét
 Kleefband of sokken van een andere
kleur boven de kousen (rest schràppen)

 Spanbroek – wielrennershort
 Mag gedragen worden mits:
 Voor alle spelers van zelfde ploeg
zelfde kleur;
 Dragen onder de korte broek, de
spanbroek in de kousen

 Juwelen
 Dragen is verboden
 Niet (kunnen) uitdoen ≠ spelen

 Andere voorwerpen
 Ref beslist (zie volgende dia)
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Uitrusting van de spelers
 Versoepeling kleur onderkleding (zie bericht e-kickoff)

Onderkleding voor alle jeugdploegen
 Lange mouwen onder de trui
 Wielrennersshort
 Spanbroek

 Mag van een andere kleur zijn dan hoofdkleur van de
mouwen van de trui of van de broek
 Kleur onderkleding: IDENTIEK VOOR ALLE SPELERS
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Uitrusting van de spelers
 Andere uitrusting is toegelaten op voorwaarde dat ze de speler
fysiek beschermt en geen gevaar betekent voor hem of andere
speler: beslissing scheidsrechter
 Toegelaten: moderne beschermende uitrusting als hoofddeksel,
gezichtsmaskers, knie-en elleboogbeschermers gemaakt uit lichte
en opgevulde materialen
 Sportbrillen dienen ook als veilig beschouwd te worden
 Elektronische communicatie tussen spelers en staf is verboden
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Uitrusting van de spelers - doelman
Keeper draagt trui van een andere kleur
dan andere spelers én keeper, de ref en
de assistent-refs;

Handschoenen – geen
juwelen eronder
Indien de truien van de doelverdedigers dezelfde kleur
hebben en bij gebrek aan een vervangtrui: wedstrijd
aanvangen
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Uitrusting van de spelers - controle
Effectieve spelers:
Voor de wedstrijd bij de controle van de identiteitskaarten.

Wisselspelers (invallers):
• Wanneer ze het speelveld betreden.
• BEHALVE voor wissels in wedstrijden met vliegende
vervangingen (doorlopende wissels)
In dit geval, gebeurt de controle van de uitrusting op
hetzelfde moment als de controle uitgevoerd voor de
spelers die de wedstrijd starten.
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Uitrusting van de spelers
Indien niet in orde:
• De scheidsrechter verzoekt de speler het speelveld te verlaten
zodat hij zijn uitrusting in orde kan brengen.
• Wanneer de speler zijn uitrusting in orde heeft gebracht, moet
hij een spelonderbreking afwachten vooraleer de
scheidsrechter de speler de toestemming kan geven opnieuw
in het spel te komen.
• De speler moet zich tot de scheidsrechter wenden om zijn
uitrusting te laten controleren.
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De scheidsrechter
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De scheidsrechter
 Basisvergoeding
 Van 20 tot 80 Euro
 Provinciaal: € 20, 22, 25 of
29
 Nationaal: € 35, 42, 55, 80

 Verplaatsingskosten
 € 2,5 per blok

 Afgelaste wedstrijd
 ½ wedstrijdvergoeding
 Verplaatsingskosten

 Scheidsrechter afwezig/gekwetst…
 Indien assistenten: in rangorde wedstrijd
leiden

 Gelegenheidsscheidsrechters (1430)
 Wedstrijden U12 t.e.m. seniores
 Tussen 17 en 50 jaar oud (behalve
voor actieve SR’s)
 Rangorde: zie schema volgende dia

 Refs U6-U11 en meisjes U13
 Aangewezen door thuisclub
 Minimum 15 jaar
 Geen recht op vergoeding

Gelegenheidsref: opgelet, BEZOEKENDE club kiest eerst
!!!
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Tegenstrever daagt niet op (nieuw !)
Vorming K.L.V.

1

Neutrale SR, in volgorde rangorde

2

SR toegewezen aan een van de aanwezige clubs, rangorde

3
Aangesloten, inactieve SR, niet toegewezen betrokken club
Volledige vergoeding ref
4
Aangesloten, inactieve SR, toegewezen betrokken club
5
Aangeslotene, niet toegewezen aan deelnemende club
Kosten ref (vergoeding + verplaatsing) tlv forfaitgevende ploeg
6
Aangeslotene, toegewezen aan een betrokken club
7

Toeschouwer

gelegenheidsref
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De scheidsrechter
De gelegenheidsscheidsrechter
 Wil niemand anders de wedstrijd leiden is de afgevaardigde van de
thuisclub verplicht de functie van SR waar te nemen,
 Valt hij buiten de voorziene leeftijd, dient een aangeslotene van de thuisclub
de functie van SR waar te nemen

 De aangeslotene of toeschouwer mag de taak van ref weigeren;
 De gelegenheidsref heeft dezelfde bevoegdheden als een officiële;
 Als de officiële (assistent)-SR laattijdig aankomt MOET de
gelegenheidsref de leiding van de wedstrijd, voor het resterende
gedeelte ervan, afstaan
 Officieel komt op tijdens de eerste wedstrijdonderbreking
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Duur van de wedstrijd
Officiële wedstrijden

Vorming K.L.V.

Ploeg
Seniores

2 x 45’

U18 tot U21
1ste ploegen nationale/provinciale dames
Vrouwelijk jeugd U20

2 x 40’

U16 tot U17
U14 en U15

2 x 35’

Seniores - veteranen
Vrouwelijke jeugd U16

2 x 30’

U12 en U13

2 x 25’

U8 tot U11 en meisjes U13

2 x 20’

U6 en U7

3 x 25’

Elite jeugd U12 – U14 (rust tss periodes: max. 10’)
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Duur van de wedstrijd (1303)
Mag niet
 verkort worden, zelfs bij onderling akkoord
 Verlengd worden, enkel bij strafschoppen, verlengingen… (1305)

 Duur vriendschappelijke wedstrijden en tornooien verkorten:
 In buitengewone omstandigheden
 Mits onderling akkoord tussen clubs
mag duur verkort worden

 Reglementaire duur niet gehad
 Na einde speelhelft kan ref onmiddellijk doen hervatten
 Zo niet: op wedstrijdblad vermelden

 RUST tussen 2 speelhelften
 Maximum 15’
 U6-U13: 10’ (zie ook artikel 1302)
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Vragen ???
Conclusie:
- begrip voor elkaar
- kennis regel 18
Dank voor de aandacht

