DE SARTO
TEAMBEGELEIDER

TA K E N E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N
SEIZOEN 2019 -2020

INHOUD….
• Wat is een Teambegeleider
• Wat wordt er verwacht van de Teambegeleider
• Taken
• Verantwoordelijkheden
• Leeftijdscategorie specifiek
• Overzicht

WAT IS EEN
TEAMBEGELEIDER….
• Is het eerste aanspreekpunt voor de spelers uit zijn team
• Is officieel lid van de KNVB via Sarto (Lidmaatschap € 10)
• Rondt de VOG-aanvraag van Sarto af en levert deze voor de
herfstvakantie in (geen kosten)
• Is het eerste aanspreekpunt voor de Leeftijd coördinatoren
• Is iedere zaterdag beschikbaar
• Is een teamspeler, per SARTO elftal zijn er twee (2) begeleiders
nodig
• Is uiteraard een voetballiefhebber!

WAT WORDT ER VERWACHT..
• Drie (3) maal per seizoen aanwezig zijn tijdens de thema avonden:
– Begin van het seizoen, tijdens de winterstop en einde van het seizoen

• Enthousiasmeren van de ouders en spelers om deel te nemen aan door
SARTO georganiseerde activiteiten:
Sinterklaas, Winterstop Toernooi, eFFennacht, Zomerkamp,
Dart wedstrijden, etc

• Tijdig informeren van de ouders aangaande:
– Afgelastingen, wedstrijdwijzigingen

• Opzetten en beheren WhatsApp groep voor je team
• Melden van incidenten bij de Leeftijd Coördinator
• Positieve instelling richting eigen team en tegenstanders

TAKEN...THUISWEDSTRJD…
• 30 minuten voor aanvang wedstrijd melden bij het Wedstrijdsecretariaat
• Sleutel kleedkamer ophalen en na afloop van de wedstrijd weer inleveren
• Spelers verzamelen in kleedkamer, zorgdragen voor opstelling , en het
team met een positief gevoel het veld in sturen
• Zorg voor een tijdig begin van de wedstrijd en respecteer ook de
aanvangstijd van de wedstrijd na die van je eigen team

• Verzorg de wissels (zorg dat alle spelers gedurende het seizoen
gelijkmatig aan spelen toe komen)
• Vul de eindstand van de wedstrijd in KNVB Wedstrijdzaken App
• Na de wedstrijd het team laten douchen, kleedkamer netjes achterlaten
en afmelden bij het Wedstrijdsecretariaat.
• Vergeet de consumptiebon niet! Geldt voor JO10, JO9 en JO8

TAKEN...UITWEDSTRIJD..
• Zorg voor een tijdig vertrek en gezamenlijke aankomst bij de
gastvereniging
• Melden bij het Wedstrijdsecretariaat 30 min voor aanvang wedstrijd
• Voor gebruik van de kleedkamers wordt over het algemeen een borg
gevraagd, zorg voor contant geld.
• Maak de opstelling, zorg dat de spelers tijdig op het veld aanwezig zijn en
hanteer een positieve coaching stijl.
• Na de wedstrijd spelers laten douchen, eindstand door geven via de App en
bij vertrek de kleedkamer opgeruimd en schoon achterlaten
• Afmelden bij het Wedstrijdsecretariaat van de gastvereniging

VERANTWOORDELIJKEHDEN
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VERANTWOORDELIJKHEDEN..
• Coachen van spelers op een positieve manier
• Ouders/Verzorgers zijn geen coach, zorg voor goede afspraken
• Zorg dat de ouders (supporters) op de juiste plaats staan tijdens de wedstrijd:
– Aan de buitenzijde van het veld en niet tussen de velden in

• Tijdig melden van een incompleet team: onderling proberen op te lossen door
spelers te lenen van ander team.
• Het afmelden van het team wegens incompleet dient per mail minimaal 7
dagen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd gemeld te worden aan de
betreffende Leeftijd Coordinator!
• Bij niet tijdig afmelden of niet op komen dagen ontvangt SARTO een boete
vanuit de KNVB. Deze boete zal op het team worden verhaald.
• Regelmatig bezoek van de SARTO website om de juiste informatie te
vergaren:
– Trainingstijden die wijzigen, evenementen, afgelastingen en overige zaken

VERANTWOORDELIJKHEDEN..
• Downloaden en beheren van de KNVB Wedstrijdzaken App:
• Open de app
• Klik op je thuiswedstrijd

• Klik op de oranje balk (“Digitaal wedstrijdformulier”) onderaan in de app
• Stel jezelf in als spelbegeleider (JO8 en JO9) of als scheidsrechter (JO10 en
JO11) onder het kopje officials
• Typ in de zoekbalk je achternaam en klik op het vergrootglas selecteer je
naam en klik op ok
• Vul daarna de uitslag in van je wedstrijd (alleen voor thuiswedstrijden)
• Hierna op de oranje balk “Vastleggen” klikken en op oké waarna de
wedstrijd is verwerkt.
• Stel ook de “push notificaties” in zodat je de informatie over wijzigingen
direct ontvangt.

L E E F TI J D C ATAGO RI E
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JO8...
• Leeftijd Coördinator: Paul Hagens

sartofjeugd@outlook.com

• Speelvariant:
– 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.

• Pupil van de Week inschrijfformulieren via het Wedstrijdsecretariaat

JO9...
• Leeftijd Coördinator: Paul Hagens

sartofjeugd@outlook.com

• Speelvariant:
– 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
• Pupil van de Week inschrijfformulieren via het Wedstrijdsecretariaat

JO10..
• Leeftijd Coördinator: Ton Jager

t.jager@home.nl

• Speelvariant:
–

JO10: 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 elftalbegeleider loopt
aan de zijlijn mee.
• 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.

JO11..
• Leeftijd Coördinator: Ton Jager

t.jager@home.nl

• 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.

JO12..
• Leeftijd Coördinator: Ton Jager

t.jager@home.nl

• Speelvariant:
– JO13 2007-1 (selectieteam): 11 tegen 11 op een heel voetbalveld met
grote doelen.
– JO12 (niet selectieteams): 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).

OVERZICHT
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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…

OVERZICHT..
• 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:
wedstrijdsecr.def@rksvsarto.nl → JO13/12/11/10/09/08
s.swaak@planet.nl → J019/17/16/15/14/ M/G
• Aan -/afmelden: nieuwe spelers of leiders:
ledenadministratie@rksvsarto.nl
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