KHO Bierbeek

KHOB-DOC-057

Checklist ploegafgevaardigden

Thuiswedstrijden
•

Voor wedstrijd:
✓ Controle naleving dresscode
✓ Reserveren van tafels in kantine (voor eigen ploeg + bezoekers)
✓ Opvang van de ploeg bezoekers:
- Aanwijzen van de kleedkamer.
- Aanwijzen van secretariaat voor invullen elektronisch wedstrijdblad.
- Drankbonnetje aanbieden aan trainer en afgevaardigde en zorgen voor
drinkwater voor spelers (tenzij door secretariaat reeds gedaan).
✓ Opvang van de scheidsrechter (vanaf U13/U14):
- Drankje aanbieden
- Begeleiden naar terrein voor controle.
- Informeren naar eventuele opmerkingen.
✓ Oplossen van eventuele opmerkingen van scheidsrechter
(in samenspraak met afgevaardigde van JC of DC).
✓ Tijdstip en plaats afspreken met scheidsrechter voor controle van schoenen &
identiteit. Dit melden aan ploeg bezoekers.
✓ Wedstrijdbal geven aan scheidsrechter.
✓ Opvang eigen spelersgroep:
- Verzamelen identiteitskaarten (of pasjes).
- Invullen van elektronisch wedstrijdblad. Zonder ID kaart, wordt de speler
niet opgesteld!
- Wedstrijdkledij uitdelen.
✓ Afroepen van namen & nummers spelers voor controle scheidsrechter.

•

Tijdens wedstrijd:
✓
✓
✓
✓
✓

•

Toezicht in de neutrale zone. Positieve aanmoediging van de ploeg!
Verzorgen van gekwetste speler(s).
Wedstrijdbal ter beschikking houden.
Bijhouden wedstrijdgegevens volgens afspraak met de trainer.
Spelers op de bank gepaste kledij laten aantrekken (regenjas, wintervest).

Tijdens de rust:
✓ Begeleiding van de scheidsrechter.
✓ Drankje aanbieden aan de scheidsrechter.

•

Na de wedstrijd:
✓ Erop toezien dat er geen materiaal (kledij, drinkbussen, …) achterblijft op het veld.
✓ Ploeg begeleiden naar kleedkamer.
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✓ Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.
✓ Scheidsrechterblad controleren en versturen (door beide partijen).
✓ Uitslag van de wedstijd invullen op het elektronische wedstrijdblad (enkel voor U7
tot U13)
✓ Betalen van scheidsrechter (je kan geld afhalen in de kantine bij de kantine
medewerkers)
✓ Wedstrijdbal recupereren van de scheidsrechter.
✓ Identiteitskaarten teruggeven aan ploeg, eventuele gekwetsten een
ongevalformulier meegeven.
✓ Aanduiden spelers voor kuisen van kleedkamers (eigen ploeg en tegenstander).
✓ Ploeg begeleiden naar kantine (ploeg rustig houden – verzamelen aan één tafel)
✓ Consumptie aanbieden:
- IP-ploegen: sandwiches en flessen water + bekertjes eigen ploeg
suikerwafels en flessen water + bekertjes bezoekers
- ploegen U7 t.e.m. U9 + alle regionale ploegen: drankje naar keuze
(alleen eigen ploeg)
✓ Afruimen en proper maken van de tafel.
✓ Aanduiden speler voor wassen wedstrijdkledij (beurtrol onder spelers).
✓ Inspectie kleedkamer (niets vergeten + deftig gekuist?)

Uitwedstrijden
•

Vooraf:
✓ Vrijdagavond sandwiches (koelkast kantine) en (eventueel – volgens afspraak
binnen eigen ploeg) wedstrijdkledij afhalen (voor IP-ploegen)

•

Bij het verzamelen:
✓ Controle naleving dresscode
✓ Voor vertrek controle van de identiteitskaarten of pasjes. Indien vergeten alsnog
laten halen.

•

Voor wedstrijd:
✓ Tijdstip en plaats vragen aan afgevaardigde tegenstander voor de controle van
schoenen & identiteit.
✓ Opvang eigen spelersgroep:
- Verzamelen identiteitskaarten (of pasjes). Zonder ID kaart, wordt de speler
niet opgesteld!
- Wedstrijdkledij uitdelen.
✓ Invullen van elektronisch scheidsrechterblad.
✓ Afsluiten van kleedkamer (indien niet mogelijk: bewaren van waardevolle spullen).
✓ Afroepen van namen & nummers spelers voor controle scheidsrechter.
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Tijdens wedstrijd:
✓
✓
✓
✓

•
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Toezicht in de neutrale zone. Positieve aanmoediging van de ploeg!
Verzorgen van gekwetste speler(s).
Bijhouden wedstrijdgegevens volgens afspraak met de trainer.
Spelers op de bank gepaste kledij laten aantrekken (regenjas, wintervest).

Tijdens de rust:
✓ Begeleiding van eigen ploeg naar kleedkamer.
✓ Zorgen voor voldoende drinkwater voor eigen ploeg.

•

Na de wedstrijd:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Erop toezien dat er geen materiaal (kledij, drinkbussen, …) achterblijft op het veld.
Ploeg begeleiden naar kleedkamer.
Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.
Scheidsrechterblad controleren en verzenden (door beide partijen).
Identiteitskaarten teruggeven aan ploeg, eventuele gekwetsten een
ongevalformulier afgeven.
Ploeg begeleiden naar kantine (ploeg rustig houden – verzamelen aan één tafel)
Consumptie aanbieden
- IP-ploegen: sandwiches (zelf meegebracht) + tegenpartij voorziet drank
(indien tegenpartij geen drank aanbiedt, mag afgevaardigde drankje naar
keuze aanbieden. Bewijs voor drank met totaalprijs vragen aan de kantine.
Drank wordt betaald door afgevaardigde en kan achteraf mits bewijs
teruggekregen worden via secretaris KHO.).
- ploegen U7 t.e.m. U9 + regionale ploegen: drankje naar keuze
Bewijs voor drank met totaalprijs vragen aan de kantine. Drank
wordt betaald door afgevaardigde en kan achteraf mits bewijs
teruggekregen worden via secretaris KHO of in de kantine.
Afruimen en proper maken van de tafel.
Aanduiden speler voor wassen wedstrijdkledij (beurtrol onder spelers).
Inspectie kleedkamer (niets vergeten?).
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