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• De Club
• De Spelvormen
• Contactpersonen
• Praktische informatie

DE HUISRGELS….
Bij voetbalvereniging RKSV Sarto ...
• Pesten, kwetsen en discrimineren we niet.
• Is fysiek geweld uit den boze en gedragen we ons
altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• Leveren we geen commentaar op de scheidsrechter
en accepteren we diens beslissingen, ook onjuiste.
• Moedigen we spelers positief aan, coachen we
spelers positief en coacht alleen de coach.
• Gaan we respectvol om met accommodatie,
materialen en elkaars eigendommen.
*Sarto is een rookvrije club*

DE CLUB....
Hoofdbestuur

Voorzitter

Secretaris

Paviljoen

Eigendommen

Senioren

Penningmeester

Jeugd

Technische com.

Activiteiten

DE CLUB....

DE CLUB....
• Sarto tenue (geel shirt, blauwe broek/kousen)

– Leverancier: Wilkin Sports, Stappegoor (naast de Euroscoop)
• Voetbalschoenen (géén ijzeren noppen)
• Scheenbeschermers (verplicht)

• Trainingspak (wisselspelers en trainingen in de periode november-april)
• Trainen mag in eigen sportkleding
• Badslippers (i.v.m. douchen na de wedstrijd)

DE SPELVORMEN...
• JO8 – JO9 – JO10
• Spelvariant
– 6 tegen 6 op een kwart voetbalveld, 2 x 20 minuten speeltijd (verdeeld in 4 x 10
min) na de wedstrijd eindigen met het nemen van strafschoppen. Bal ligt 7 meter
van het doel.

• Geen scheidsrechter in het veld, de SARTO teambegeleider loopt aan de
zijlijn mee.
• Zorg voor gelijkmatige speeltijd van iedere speler.

• Goals klaarzetten als je op zaterdag het eerste team bent of goals
verplaatsen als je op zaterdag het laatste team bent.
• Thuiswedstrijden meestal op Veld 6

DE SPELVORMEN..
• JO11 en JO12:
• Speelvariant:
– JO11: 8 tegen 8 (op een aangepast *) half voetbalveld.

• Speeltijd 2 x 30 minuten,Time-out na 15 en 45 min, rust na 30 min. De
wedstrijd eindigen met het nemen van strafschoppen. Bal ligt 9 meter
van het doel.
• Pupillen scheidsrechter in het veld, de SARTO coach en elftalleider aan
de zijlijn.

• Zorg voor gelijkmatige speeltijd van iedere speler.
• Goals klaarzetten als je op zaterdag het eerste team bent of goals
opruimen (buiten het veld) als je op zaterdag het laatste team bent.
•

op een veld dat iets kleiner is dan een half veld (42,5 x 64m).

•

In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid door een
pupillenscheidsrechter. Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen.

CONTACTPERSONEN
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CONTACTPERSONEN..
• Elke leeftijdscategorie heeft een leeftijdcoördinator.
• Deze coördinator participeert in de jeugdcommissie en is het
aanspreekpunt voor de jeugdteamleiders.

• Zijn/haar taak is onder meer:
• de indeling van de niet-selectieteams van zijn leeftijdscategorie
• leiders behulpzaam zijn in het geval hun team niet volledig aan
een wedstrijd kan deelnemen
• problemen van iedere aard in overleg trachten op te lossen
• regelmatig de wedstrijden van zijn leeftijdscategorie bezoeken
en contact met de teamleiders onderhouden

CONTACTPERSONEN..
Nieuwe Leden

Paul Hagens

paul.hagens@rksvsarto.nl

JO8

Paul Hagens

paul.hagens@rksvsarto.nl

JO10 - JO9

Mike Kriellaars

mike.kriellaars@rksvsarto.nl

JO12 - JO11

Bart Verhagen

bart.verhagen@rksvsarto.nl

JO15-JO14-JO13

Ronald Busker

ronald.busker@rksvsarto.nl

COMMISSIE SPORTIVITEIT&RESPECT
• Wie zitten er in deze commissie en hoe kan ik deze bereiken.
André van Lieshout, Wil van der Sande en Rob Pranger
Deze kan je benaderen via de mail: sportiviteit@rksvsarto.nl
• Waarvoor kan je bij deze commissie terecht
Voorval/gebeurtenis tijdens of na wedstrijden
Voorval/gebeurtenis betreffende algemene zaken binnen Sarto
• ·Wat kan ik van deze commissie verwachten
Wij nemen uw melding serieus en gaan met uw gegevens aan de slag. Het doel hiervan is het
voorval of
de gebeurtenis op te lossen en de contacten tussen personen en verenigingen
goed te houden.

• · Meldingsformulier
Indien u een voorval betreffende een wedstrijd of algemene zaak hebt, kunt u deze
kenbaar maken via het “Meldingsformulier”. Informatie en stroomschema omtrent
deze kunt u terugvinden op de site van Sarto.

• ·Activiteiten rondom S&R:
Aftrapweekend PVKT
Roadshow (niet ieder jaar)
En nog veel meer…

PRAKTISCHE INFORMATIE
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PRAKTISCHE INFORMATIE..
Parkeerbeleid
• Het parkeerterrein is op zaterdag overvol
• U woont dichtbij Sarto:
Kom bij thuiswedstrijden alstublieft op de fiets

• Is de fiets geen optie?
Probeer dan zoveel mogelijk te carpoolen
• Verzamel voor een uitwedstrijd niet:
op de toegangsweg (hinderlijk voor iedereen)
bij de slagboom (hinderlijk voor fietsers)
• Gebruik de inrijpoort en de uitrijpoort!
Vervoer naar uitwedstrijden en terug is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf
Leiders maken met u afspraken over het vervoer
Samen reizen is essentieel voor de teamvorming.
Spreek af op een locatie, niet zijnde het parkeerterrein van Sarto
Vandaar gezamenlijk naar te bezoeken vereniging
U rijdt dus in principe niet rechtstreeks van huis naar de locatie van de uitwedstrijd.

PRAKTISCHE INFORMATIE..
• Website:

www.rksvsarto.nl

– Voor algemene informatie, afgelastingen, evenementen en trainingen

• KNVB App: https://www.knvb.nl/assist/assistscheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
• KNVB info:
– https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10
– https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12

• Afgelastingen:

Algehele afgelasting:Teletekst Pagina 603, District 1 Zuid

• SARTO afgelasting: Website of u wordt gebeld. Niet zelf bellen
• Afmelden wedstrijd: 7 dagen voorafgaand aan wedstrijd via:
ronald.busker@rksvsarto.nl → JO13/12/11/10/09/08
• Aan -/afmelden: nieuwe spelers of leiders:
ledenadministratie@rksvsarto.nl

VEEL VOETBAL
PLEZIER
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