Vademecum als bijvoegsel van het kalenderboekje
VADEMECUM ALS BIJVOEGSEL VAN HET KALENDERBOEKJE
De afgevaardigde
Terreinafgevaardigde , afgevaardigde thuisploeg
De club op wie zijn terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient op haar terrein één van haar
toegewezen aangeslotenen af te vaardigen . deze persoon moet minstens 18 jaar zijn en dient zich
ten dienste te stellen van de scheidsrechter tot die vertrekt . Hij dient zich in de neutrale zone ter
beschikking te houden van de scheidsrechter . Hij moet minstens 60 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd aanwezig zijn wanneer er een wedstrijd van eerste ploegen gespeeld wordt . Voor
wedstrijden van andere ploegen bedraagt dit 30 minuten . Als er op eenzelfde terrein meerdere
wedstrijden van U7 tot U11 worden gespeeld , is er slechts één afgevaardigde nodig voor al deze
wedstrijden .
Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg mag de bezochte club als terreincommissarissen drie van
haar aangeslotenen aanwijzen .
Afgevaardigde bezoekende ploeg
Indien zij het nodig acht , mag de bezochte club de hulp opeisen van de afgevaardigde van de
bezoekende club om de ordedienst te versterken.
Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde , mogen aangeslotenen van de bezoekende ploeg
als terreincommissarissen fungeren .
Armbanden
Mits drager te zijn van een armband mogen volgende personen zich in de neutrale zone bevinden .
Deze personen moeten eveneens in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs .
Wit : terreinafgevaardigde ,( minimum 18 jaar) afgevaardigde thuisploeg
Nationale driekleur : Afgevaardigde bezoekende ploeg .
Clubkleuren : Terreincommissarissen bezochte en bezoekende ploeg .
Rood : Trainers
Geel : Medische staf .
Paars : Officiële instantie .
Mits drager te zijn van hun uniform , worden volgende personen ook toegelaten tot de neutrale zone :
Politie , Stewards , Hulpdiensten .
Wedstrijdbladen
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van het gepaste wedstrijdblad en moet er tevens
voor zorgen dat de scheidsrechter de gepaste kopij mee kan nemen .
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Roze : voor alle competitiewedstrijden van U12 tot seniores , eveneens voor Beker van België en
Provinciale beker .
Geel : voor alle vriendenwedstrijden
Wit : voor tornooien met verkorte wedstrijdduur .
Wit met diagonale streep : voor wedstrijden van U7 tot U11
Het wedstrijdblad (in 4-voud) is een officieel verslag van de wedstrijd . Het dient nauwkeurig en
volledig ingevuld te worden en 20 min. voor aanvang van de wedstrijd ter beschikking zijn van de
scheidsrechter .
Iedereen die op het wedstrijdblad vermeld is, moet in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs.
Indien dit niet het geval is, moeten zij uit de neutrale zone verwijderd worden .
De enige uitzondering is de terreinafgevaardigde. Deze zal bij ontstentenis van een geldig
identificatiebewijs ambtshalve een boete worden opgelegd van 25 euro .
Er mogen geen aanmerkingen genoteerd worden na ondertekenen van de scheidsrechter .
Het ondertekenen door de afgevaardigde gebeurt na grondige controle van de gegevens ingevuld door
de scheidsrechter NA de wedstrijd .
Doorhalingen mogen enkel gebeuren door de scheidsrechter en moeten door hem geparafeerd
worden .
De effectieve spelers mogen , nadat 7 namen zijn ingevuld voor de wedstrijd , gedurende de wedstrijd
bijgeschreven worden .
De wisselspelers moeten voor aanvang van de wedstrijd zijn ingeschreven .
Identificatie spelers (artikel 1421)
Elke speler welke aan een officiële wedstrijd deelneemt, dient een officieel identiteitsbewijs (of licentie)
te kunnen voorleggen , dit ten laatste bij het einde van de wedstrijd . Worden bij ontbreken van de
identiteitskaart ook aanzien als geldige documenten :
- elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie ,
- een vervangdocument met foto afgeleverd door de plaatselijke politiediensten ingeval van verlies of
diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document .
De kapitein (artikel 1417)
Voor elke wedstrijd duiden de clubs de kapitein aan van 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 gemakkelijke identificatie
toelaat .
Wedstrijdballen (artikel 1316)
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De bal moet voldoen aan de voorschriften van spelregel 2 .
Er moeten voldoende ballen aanwezig zijn om de wedstrijd een normaal verloop te laten hebben . De
wedstrijdballen moeten voor de wedstrijd tijdig aan de scheidsrechter worden voorgelegd .
In geval van sneeuwval moeten er ballen met een helle kleur voorhanden zijn .
Voor de seniores , U16 tot U21 en vrouwelijke jeugd U20 worden ballen nr.5 gebruikt ,
voor U10 tot U15 en vrouwelijke jeugd U13 tot U6 gebruikt men ballen nr.4 ,
voor U6 tot U9 gebruikt men ballen nr.3 .
Uitrusting van de spelers
Iedere club moet aan de KBVB de kleuren laten kennen onder dewelke ze uitkomen en de manier
waarop ze geschikt zijn . Alle spelers moeten een trui dragen die hen onderscheid van de
scheidsrechter en zijn assistenten . De uitrusting van de spelers moet voldoen aan regel 4 van de
spelregels. Bij overtreding van deze regel moet de scheidsrechter de speler het terrein doen verlaten
om zijn kledij in orde te brengen . De speler kan pas het terrein terug betreden mits toestemming van
de scheidsrechter . De uitrusting of kledij van de speler mag geen enkel voorwerp bevatten dat voor
andere spelers gevaar kan opleveren .
Nummering
Seniores en jeugdploegen tot en met U12 zijn verplicht om nummers te dragen . Het nummer van
iedere speler moet op het wedstrijdblad vermeld worden .
Beenbeschermers zijn verplicht voor alle categorieën .
Kledingstukken die onder de uitrusting worden gedragen moet van dezelfde kleur zijn of de
bovenkledij , tape die rond de kousen om welke reden ook wordt aangebracht moet van dezelfde kleur
zijn als de kousen zelf .
De doelman moet een trui dragen van een andere kleur(en) waardoor hij zich onderscheidt van alle
andere spelers , scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters .
Vervangingen van spelers (artikel 1306)
Zonder afbreuk te doen aan de schikkingen betreffende wedstrijden vanaf de zestiende finales van de
Beker van België heren mogen de clubs maximaal 4 wisselspelers inschrijven op het wedstrijdblad van
de officiële kampioenschapswedstrijden , de eindronde en de Provinciale beker .
Voor de clubs uitkomende in 1e nationale afdeling wordt echter dit aantal op zeven gebracht voor de
wedstrijden van hun eerste elftal en reserven .
Tijdens officiële wedstrijden van de eerste ploeg mogen maximum 3 spelers vervangen worden .
Tijdens de Provinciale beker en andere wedstrijden , waar de vliegende vervangingen niet van
toepassing zijn , mogen maximum 4 spelers vervangen worden .
In alle wedstrijden , behalve in de officiële wedstrijden van de eerste ploegen , de nationale reserven ,
de U18 en U19 van de Elite-jeugdkampioenschappen en de beloftecompetitie van 1e nationale afdeling
mag een vervangen speler opnieuw aan het spel deelnemen (vliegende vervangingen) .
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Vliegende vervangingen
Procedure
1. Een vervanging kan plaats hebben tijdens ieder moment van de wedstrijd , zonder
spelonderbreking , op voorwaarde dat :
- de scheidsrechter met een teken de vervanging toelaat ;
- de wisselspeler het speelveld opkomt nadat de vervangen speler het heeft verlaten ;
- de vervanging gebeurt aan éénzelfde kant van het speelveld ter hoogte van de middellijn .
2. De doelverdediger mag pas vervangen worden tijdens een spelonderbreking en nadat de
scheidsrechter op de hoogte werd gebracht .
3. Behoudens de beperkingen onder punt 4 mag ieder speler een onbeperkt keren vervangen worden
en opnieuw aan het spel deelnemen .
4. Een speler die de rode kaart krijgt (ingevolge van een tweede gele kaart of ingevolge van een
rechtstreekse uitsluiting) moet het terrein verlaten tot buiten de neutrale zone en mag NIET
vervangen woden .
5. De vervangingen moeten niet op het wedstrijdblad vermeld worden , gezien alle ingeschreven
spelers beschouwd worden als effectief aan het spel te hebben deelgenomen .
Duur van de wedstrijden (artikel 1303)
De duur van de officiële wedstrijden is :
2 x 45 minuten voor de seniores , de U18 tot U21, de nationale en provinciale dames
2 x 40 minuten voor de U16 en U17
2 x 35 minuten voor de U14 en U15 , vrouwelijke jeugd U16
2 x 30 minuten voor de U12 en U13
2 x 25 minuten voor de U8 tot U11 , meisjes U13
2 x 20 minuten voor de U6 en U7
Vergoeding scheidsrechter (artikel 1431)
De scheidsrechters en assistent-scheidsrechters worden aangeduid door het PSC (voor wedstrijden
waar een officiële scheidsrechter voorzien is)
De vergoeding bestaat uit :
1. vergoeding volgens categorie aan de hand van een vast barema (artikel 817)
2. terugbetaling van de verplaatsingskosten volgens blokkensysteem .
De bezochte club draagt de gezamelijke scheidsrechterskosten en deze moeten voor aanvang van de
wedstrijd overhandigd worden .
Bij het ter plaatse afgelasten van de wedstrijd heeft de scheidsrechter recht op de helft van de
vergoeding plus zijn verplaatsingskosten .
Afwezigheid scheidsrechter (artikel 1430)
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Wedstrijden met officiële assistent-scheidsrechters :
Indien de scheidsrechter afwezig is of zich terugtrekt tijdens de wedstrijd zal een assistent (in
rangorde van aanduiding) overnemen .
Wedstrijden zonder officiële assistent-scheidsrechters :
Bij afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter is er volgende rangorde voorzien om de
scheidsrechter te laten vervangen :
1) een neutrale scheidsrechter (volgens rangorde)
2) een scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs (volgens rangorde)
3) een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter niet toegewezen aan één van beide clubs
4) een bij de KBVB aangesloten inactieve scheidsrechter toegewezen aan één van beide clubs
5) een aangeslotene niet toegewezen aan de betrokken clubs
6) een aangeslotene toegewezen aan één der betrokken clubs
7) een toeschouwer
De bezoekende club kiest in elk van deze groepen eerst .
Er mag geen beroep gedaan worden op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 50 jaar , behalve
voor de categorieën 1° en 2° hierboven (actieve scheidsrechters)
Wanneer alsdan niemand anders de wedstrijd wil leiden , is de afgevaardigde van de bezochte club
verplicht de functies van scheidsrechter waar te nemen . Indien deze buiten de voorziene leeftijd valt ,
dient alsdan een aangeslotene van de bezochte club , verplicht de functie van scheidsrechter waar te
nemen .
Vergoeding gelegenheidsscheidsrechter (artikel 817)
De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
20 euro , geen verplaatsingskosten
De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat
10 euro , geen verplaatsingskosten
De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de wedstrijd
Geen recht op vergoeding of verplaatsingskosten
Wedstrijd waarvoor geen scheidsrechter werd aangeduid
20 euro , geen verplaatsingskosten
Afgelaste wedstrijd
Geen vergoeding , geen verplaatsingskosten
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