REGELS OVER KAPITEINS, TERREINAFGEVAARDIGDEN EN
SCHEIDSRECHTERS
Artikel 52 (Kapiteins – alle ploegen)
Onder de aanwezige spelers moet een kapitein aangeduid worden.
a) Het is zijn taak, de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn ploeg en de club die hij vertegenwoordigt tegenover de scheidsrechter.
b) De kapitein, evenmin als zijn medespelers, mag zich niet tot de scheidsrechter wenden om hem
uitleg te vragen over één van zijn genomen beslissingen.
Toelichting :
- De kapitein is er om de scheidsrechter te helpen. De scheidsrechter kan zich tot de kapitein wenden
met een vraag of opdracht (bv. eigen supporters kalmeren), maar omgekeerd mag de kapitein de
scheidsrechter alléén aanspreken om een vervanging door te geven.
Artikel 53 (Terreinafgevaardigden – alle ploegen)
a) De terreinafgevaardigde is tegenover de scheidsrechter de enige verantwoordelijke voor de goede
orde rond het voetbalveld en dientengevolge is hij een neutraal persoon en dient hij zich te onthouden
van alle commentaar.
b) Zal zich steeds onmiddellijk ter beschikking stellen van de scheidsrechter (vóór, tijdens
en na de wedstrijd).
c) Zal zich in de neutrale zone bevinden, op de plaats door de scheidsrechter aangeduid of door
beiden afgesproken.(artikel 78)
d) Moet minstens 18 jaar oud zijn, aangesloten bij de thuisploeg en in het bezit van zijn identiteitsbewijs en van een regelmatig door het Verbond afgeleverde aansluitingskaart (bestuurs- of
spelerskaart).
e) Dient minimum 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn om de scheidsrechter
en de bezoekers te ontvangen.
f) Zal vóór de wedstrijd het wedstrijdblad ondertekenen
g) Moet bij aanvang van zijn taak en tot de verplichtingen tegenover de scheidsrechter, na de
wedstrijd volbracht zijn, drager zijn van een witte armband (minstens 7 cm breed - geen clubkleuren).
h) Zal vóór de wedstrijd op een discrete manier de scheidsrechter en eventueel assistentscheidsrechters vergoeden (verplaatsing en verblijf). Zo een club nagelaten heeft aan de scheidsrechter en eventueel assistent-scheidsrechters zijn (hun) vergoeding te betalen zal de vereffening gedaan
worden door het Verbond voor rekening van de club. Deze laatste zal daarenboven beboet worden.
i) Zal instaan voor het goed invullen en tijdig in orde zijn van het wedstrijdblad en het minstens 15
minuten vóór aanvang wedstrijd overhandigen aan de scheidsrechter.
Enkel in de recreatieve competitiesport dient het wedstrijdblad door beide elftallen in de kleedkamer
van de scheidsrechter te worden ingevuld.
Deze laatste moet dit blad nog degelijk kunnen nazien met de aansluitingskaarten en identiteitskaarten
van de spelers (Art. 45). Wanneer het laattijdig invullen van het wedstrijdblad te wijten is aan de

bezoekers dan komt de boete ten laste van de bezoekers. De scheidsrechter dient dit duidelijk in zijn
verslag te vermelden.
j) Bij niet-tijdige afgelasting dient de terreinafgevaardigde aanwezig te zijn om eenieder op de hoogte
te brengen en desgevallend de verblijfs- en verplaatsingsvergoeding te betalen.
Artikel 54 (terreinafgevaardigde aanduiden – alle ploegen)
Een wedstrijd kan en mag niet doorgaan zonder terreinafgevaardigde.
a) De thuisploeg heeft de plicht een terreinafgevaardigde aan te stellen, desnoods uit de aanwezige
spelers; in dit geval kan of mag deze niet als speler aantreden.
Verschijnt de terreinafgevaardigde tijdens de duur van de wedstrijd, dan mag de speler zijn taak als
terreinafgevaardigde aan deze persoon overdragen en als speler verder aantreden.
b) Zelfs indien de thuisploeg slechts uit 7 spelers bestaat, moet er een terreinafgevaardigde aangesteld
worden (Art. 48 a). De in gebreke zijnde club verliest de punten en wordt beboet.
c) De hoedanigheid van effectief speler en terreinafgevaardigde kan niet op éénzelfde ogenblik
uitgeoefend worden.
Artikel 57 (bevoegdheden van scheidsrechters – alle ploegen)
2. Gedurende het globale wedstrijdgebeuren is de scheidsrechter de vertegenwoordiger van het
Verbond. Hij moet de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
b) Het gezag van de scheidsrechter op het speelveld en de macht toegekend door de spelregels, begint
bij de aftrap. Zijn bevoegdheid tot straffen begint wanneer hij de sportinstelling betreedt: hij mag dus
een in overtreding zijnde speler weigeren aan het spel deel te nemen vóórdat de wedstrijd begonnen is
of uitsluiten en/of weigeren tijdens tijdelijke spelonderbrekingen of wanneer de bal buiten het spel is.
c) De opdracht van de scheidsrechter is het doen eerbiedigen van de bestaande regels, het toepassen
hiervan en het oplossen van alle geschillen die er betrekking op hebben.
d) De beslissing van de scheidsrechter is onherroepelijk inzake zijn visie en uitspraak op de feiten
betreffende het voetbalspel.
e) De scheidsrechter kan op zijn eerste beslissing terugkomen, voordat het spel hervat is.
Zelfs indien, na het hernemen van het spel, de scheidsrechter erkent zich vergist te hebben, mag de
uitslag van de wedstrijd nooit veranderd worden (zie d).
f) De scheidsrechter beslist eigenmachtig over de tijd van de uitvoering van zijn
beslissingen.
Artikel 58 (Scheidsrechtersvergoeding – alle ploegen)
De vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters zal vóór de wedstrijd overgemaakt
worden.
Bij een ter plaatse afgelaste wedstrijd of bij een individuele bij voorbaat afgelaste wedstrijd, heeft de
scheidsrechter recht op volledige verplaatsingskosten en de helft van de normale verblijfskosten, voor
zover de verplaatsing effectief geschied is.
Bij forfait ter plaatse, heeft de scheidsrechter recht op de volledige verplaatsingsvergoeding en de
volledige verblijfskosten.

De vergoeding bestaat uit verblijfskosten, vastgesteld door het bevoegd comité en de verplaatsingskosten berekend op basis van de officiële vervoerdiensten of vastgestelde kilometervergoeding.
Artikel 59 (Scheidsrechter bescherming – alle ploegen)
De bescherming van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters is de taak van de thuisploeg.
Vanaf hun aankomst zijn zij haar gast; aldus is het de plicht van het bestuur en spelers van de
thuisploeg alle mogelijke hulp en bescherming te verlenen en te zorgen dat zij in alle veiligheid naar
hun bestemming kunnen terugkeren.
Art. 62 (Aanduiding van gelegenheidsscheidsrechters – alle ploegen)
Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter dient volgende rangorde in acht
genomen te worden voor het leiden van de wedstrijd:
a) Assistent-scheidsrechters officieel aanwezig: één van hen zal de ontmoeting leiden (eerste
assistent-scheidsrechter).
b) Zonder assistent-scheidsrechters: neutraal scheidsrechter, aangesloten bij het Verbond,
aanwezig: recht tot leiden van de wedstrijd. Hoogst gekwalificeerde heeft steeds
voorrang.
c) Aangesloten scheidsrechter bezoekende club.
d) Aangesloten scheidsrechter bezochte club.
e) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezoekende club.
f) Een aangesloten gelegenheidsscheidsrechter uit de bezochte club.
g) Een neutraal aangesloten gelegenheidsscheidsrechter.
h) Vrijwilliger uit de bezochte club.
i) Vrijwilliger uit de bezoekende club.
Onder geen enkele voorwaarde mag de leiding toevertrouwd worden aan een persoon die niet de
minimumleeftijd van 16 jaar bereikt heeft.
In het uiterste geval dient de terreinafgevaardigde de taak van scheidsrechter op zich te nemen. Er
moet dan echter steeds in de vervanging van deze voorzien worden (Art. 54).
Onder scheidsrechter dient steeds een persoon als scheidsrechter bij het Verbond aangesloten
verstaan te worden.
Geschorste spelers met een schorsing van meer dan twee officiële wedstrijden en geschorste
scheidsrechters komen nooit in aanmerking als gelegenheidsscheidsrechter.
Sanctionering geschiedt volgens art. 258.3 en/of 258.9.
Personen of scheidsrechters ouder dan 70 jaar mogen enkel wedstrijden van mini-miniemen,
miniemen en G-voetbal leiden.
Toelichting :
- "Vrijwilligers" zijn alle personen die geen aangesloten ("officiële") scheidsrechter, of assistentscheidsrechter of ("officiële") gelegenheidsscheidsrechter (dus met een licentie van "gelegenheidsscheidsrechter") zijn : dat zijn dus bestuursleden, ploegafgevaardigden, trainers, verzorgers,
spelers, supporters en toevallige passanten.
- Scheidsrechters zijn minstens 16 jaar oud en maximum 70 jaar oud. Bij pupillen, mini-miniemen en
miniemen mogen ze ouder dan 70 jaar zijn.
- De thuisploeg heeft eerste keuze als er een "vrijwilliger" moet worden aangeduid als scheidsrechter,
maar zal uiteindelijk altijd voor een scheidsrechter moeten zorgen, als de bezoekers ook geen
"vrijwilliger" willen of kunnen aanduiden. Dat betekent dat in dat geval de terreinafgevaardigde
verplicht is de wedstrijd te leiden en dat er een speler als terreinafgevaardigde moet worden
aangeduid. (Dus in dat geval is het mogelijk dat de thuisploeg een speler minder heeft, ook als ze al
maar met 10 waren om te beginnen ! Het is ook mogelijk dat daardoor de thuisploeg met minder dan 7
spelers komt te staan en de terreinafgevaardigde als "verplichte" gelegenheidsscheidsrechter enkel kan
vaststellen dat de thuisploeg met te weinig is en dus de match niet kan doorgaan.)

Artikel 63 (Hierarchie en identificatie van scheidsrechters – alle ploegen)
Op vraag van één of beide clubs moet de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd zijn
hoedanigheid en rangorde conform art. 62 kenbaar maken. Ingeval van betwisting dient de zich
benadeeld voelende club onmiddellijk na de wedstrijd klacht in te dienen bij het bevoegd comité en dit
binnen de 10 dagen na het bestreden feit.
Na onderzoek kan het bevoegde comité art. 19 toepassen.
Indien er vóór aanvang van de wedstrijd geen betwisting is geweest over de rangorde conform art. 62
kan er naderhand ook geen klacht meer ingediend worden.
Toelichting :
- Als er discussie is over wie een match zal leiden, moeten de scheidsrechters zich identificeren. (Zie
ook lijst met criteria voor gelegenheidsscheidsrechters.)
Als er betwisting blijft bestaan, mag dit de match niet tegenhouden. Er kan ook niet "onder
voorbehoud" worden gespeeld. Er moet dan binnen 10 dagen na de wedstrijd een klacht worden
ingediend bij het Bemiddelings-comité. (Contacteer daarvoor de clubsecretaris.)
- Betwisting over de aanduiding van de scheidsrechter is ook géén reden om het wedstrijdblad niet te
ondertekenen na de match : men tekent enkel "voor ontvangst" niét "voor akkoord".
- Als er betwisting is over wie mag/moet fluiten : contacteer dan dadelijk voor de match de
secretaris (Jeroen De Clerck), of stuur (via smartphone of tablet) een e-mail aan
bestuur@oxacofc.be zodat er een bewijs is van de betwisting voorafgaand aan de match.
Artikel 64 (Bevoegdheden van gelegenheidsscheidsrechters – alle ploegen)
De gelegenheidsscheidsrechter heeft dezelfde rechten en plichten als een officieel aangestelde
scheidsrechter. Hij mag zijn verblijfskosten in rekening brengen, maar niet de verplaatsingskosten. De
gelegenheidsscheidsrechter is altijd verplicht zijn taak over te dragen tijdens een normale spelonderbreking van zodra de officieel aangeduide scheidsrechter aangekomen is. Hij zal deze laatste alle
nuttige gegevens overmaken (tijd, stand, opgooi, vermaningen). Indien hij één der spelers der
deelnemende elftallen is, mag hij vanaf dat ogenblik aan het spel deelnemen.
Indien de gelegenheidsscheidsrechter weigert zijn taak over te dragen aan de officieel aangeduide
scheidsrechter, zal een onderzoek geschieden waar boete, F.F. of herspelen van de wedstrijd kan van
afhangen.
Een scheidsrechter die niet is aangeduid voor de betreffende wedstrijd mag deze wedstrijd niet
overnemen van een officiële gelegenheidsscheidsrechter die al aan de wedstrijd begonnen is.
Toelichting :
- Oxaco F.C. heeft er zich toe geëngageerd om de reglementen en fair play na te leven. Dit
betekent dat gele en rode kaarten gewoon worden genoteerd op het wedstrijdblad en worden
doorgegeven.

