Seizoen 2018-2019
Handleiding voor teamleiders van O11 en O12 teams
Spelvorm 8x8
Algemeen
Elk team wordt begeleid door tenminste één, maar bij voorkeur twee begeleiders, die in
onderling overleg de taken verdelen. Bij de selectieteams is dat de trainer en een teamleider.
De gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de teamleider(s) wordt getoond
onder “Personalia” en de teampagina op de website van AFC Quick 1890.
Alle informatie met betrekking tot spelers van het team en wedstrijden wordt verwerkt via de
KNVB Wedstrijdzaken app. Om de Wedstrijdzaken app te kunnen gebruiken moeten
teamleiders door de Ledenadministratie geregistreerd staan als teammanager in Sportlink.
De teamleider heeft het beheer van de KNVB Wedstrijdzaken app met als functie
teammanager. Daarmee wordt gezorgd voor het beschikbaar zijn van de juiste
spelersgegevens op het wedstrijdformulier een wedstrijd. Bij de O11 en O12 teams wordt
nog niet gewerkt met visuele controle van de digitale spelerspas.
Het wedstrijdprogramma wordt ook gepubliceerd op de startpagina van onze website onder
de knop “wedstrijden”. Er wordt getoond: aanvangstijd, tijd aanwezig, wedstrijdnummer
KNVB. Bij thuiswedstrijden wie scheidsrechter is, welk veld gespeeld wordt en welke
kleedkamer gebruikt kan worden.
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De teamleider zorgt voor communicatie met spelers en de ouders van het team. Dit gebeurt
door een WhatsApp groep op te zetten.
Indien vooraf bij de teamleider bekend is dat er te weinig spelers aanwezig zijn neemt de
teamleider contact op met de leeftijdssecretaris. Deze kan dan helpen een team compleet te
krijgen.
De teamleider is verantwoordelijk voor de aan hem door de vereniging verstrekte materialen.
Deze zorgt ervoor dat er geen waardevolle bezittingen van de spelers in de kleedkamer
worden achtergelaten.
Per seizoen kan 1 snipperdag worden aangevraagd bij de KNVB. Een verzoek om een
snipperdag dient minimaal 8 dagen voor de desbetreffende datum aan het e-mailadres;
wedstrijdsecretariaat@afcquick1890.nl te worden gestuurd. Als de snipperdag wordt
toegekend door de KNVB wordt dit getoond in het wedstrijdprogramma. De snipperdag kan
niet gebruikt worden voor bekerwedstrijden.

Bij thuiswedstrijden meldt de teamleider zich bij de tafeldienst in de bestuurskamer op de
bovenverdieping, zodat de tafeldienst eventueel mededelingen voor het team kan
doorgeven.
Indien er een scheidsrechter is aangewezen zorgt deze voor een wedstrijdbal. Als het
programma "leider” aangeeft, dient een van de leiders of ouders de fluit ter hand te nemen.
Aan het begin van het seizoen krijgt ieder team een fluitje van de vereniging.
Wedstrijden bij de O11 en O12-pupillen duren 2x 30 minuten. In iedere helft is er na 15
minuten een time-out van 2 minuten. Tussen beide helften is er een pauze van ca. 5
minuten. De teams blijven op het veld in de rust.
Er wordt gespeeld met 8 tegen 8 kinderen. (7 veldspelers en een keeper) op een veld van 64
x 42,5 meter (7 meter smaller dan een half veld)
De wedstrijdvorm 8 tegen 8 kent spelregels die overeenkomen met 6x6. (zie aangehechte
KNVB flyer)
Indien er meer kinderen aanwezig zijn dan de 8 spelers zorgt de teamleider ervoor dat er
tijdens de wedstrijd op een eerlijke manier wordt gewisseld.
De teamleider coacht op een positieve manier.
De kinderen dragen het officiële Quick tenue. In geval in het wedstrijdprogramma is
aangegeven dat in reserve shirts gespeeld wordt kunnen deze voor de wedstrijd bij de
tafeldienst worden afgehaald. Het is raadzaam om altijd aan de ouders te melden om in zo’n
situatie een wit shirt mee te nemen. Als er een wedstrijdprogramma is met veel wedstrijden
waarin met reserveshirt gespeeld wordt zijn er mogelijk niet voldoende sets van de club.
Na het laatste fluitsigaal is er gelegenheid om strafschoppen te nemen. Als de wedstrijd +
strafschoppen is afgelopen geven de kinderen een hand aan de tegenstander. Desgewenst
kan dit uit sportiviteitsoogpunt ook al voor de wedstrijd.
Als er een pupillenscheidsrechter was geeft deze de uitslag van de wedstrijd door aan de
tafeldienst. Was een teamleider of ouder scheidsrechter dan geeft de teamleider de uitslag
door bij de tafeldienst.
Voor iedere wedstrijd is een kan limonade met bekertjes beschikbaar na de wedstrijd. Deze
kan bevat bekertjes voor zowel het Quick-team als de tegenstander. Deze limonadekan kan
opgehaald worden bij de bar van het paviljoen
Als gebruik gemaakt wordt van een kleedkamer wordt deze na afloop netjes achter gelaten.
De limonadekan wordt weer teruggebracht.
Ieder team heeft een teampagina op onze website www.afcquick1890.nl, waarop de
teamsamenstelling, contactgegevens leider(s) en de eerstkomende wedstrijd staat vermeld.
Een wachtwoord om tekst en foto’s te plaatsen kan opgevraagd worden bij de webbeheerder
website@afcquick1890.nl

Specifiek voor uitwedstrijden:
Bij uitwedstrijden verzamelt het team zich bij Quick om vandaar gezamenlijk te vertrekken.
Op deze wijze vertrekt het team vanaf de thuisbasis en weet de teamleider dat het team
compleet is. Vooraf kan de website van de tegenstander of voetbal.nl app worden bezocht
voor het adres/route. Het adres kan ook gevraagd worden aan de tafeldienst.

Bij de jongste jeugd zijn meestal voldoende ouders aanwezig die kunnen rijden. Naar eigen
inzicht kan de teamleider een rijschema opstellen.
Ook bij de tegenstander is een tafeldienst/wedstrijdsecretariaat aanwezig. Na aankomst op
het complex van de tegenstander meldt de teamleider zich bij dit secretariaat, waarna men
zal melden van welke kleedkamer gebruik kan worden gemaakt, of deze afgesloten kan
worden of niet en op welk veld gespeeld wordt. Indien de kleedkamer niet afgesloten wordt
raden wij aan alle persoonlijke bezittingen van de kinderen mee te nemen naar het veld.
Verenigingen zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij het wegraken van
persoonlijke bezittingen op hun complex.
Na afloop bedankt de teamleider voor vertrek de thuisclub bij het wedstrijdsecretariaat
namens Quick voor de ontvangst en wedstrijd.
Indien gebruik gemaakt is van een kleedkamer wordt deze door Quick netjes achter gelaten.
De teamleider geeft na afloop de uitslag ook door aan de tafeldienst van Quick. Het is niet
noodzakelijk om na afloop terug te gaan naar het Quick-complex. Er kan ook gebeld worden
naar de tafeldienst. Tel = 033-4610759, of een mail worden gestuurd aan
wedstrijdsecretariaat@afcquick1890.nl

Tot slot:
De teamleider:
1. Onderhoudt contacten met de betreffende leeftijdssecretaris.
2. Vervult een sociale functie ten opzichte van de spelersgroep en ouders
3. Stimuleert de spelers om deel te nemen aan andere activiteiten dan voetbal binnen
de vereniging
4. Is contactpersoon voor de barcommissie wanneer van een team verwacht wordt dat
de ouders een bardienst verzorgen en stimuleert ouders ook andere vrijwilligerstaken
op zich te nemen.
5. Draagt in woord en gebaar de normen en waarden van de AFC Quick 1890 uit en
geeft hiervan zelf het goede voorbeeld.
De toernooicommissie bericht de teamleider in het najaar over de mogelijkheid deel te
nemen aan toernooien, die in het algemeen rondom feestdagen en na afloop van de
competitie worden gespeeld. Zie ook “Toernooien” onder de knop “Jeugd”
Vragen over de vereniging, het voetbal etc. kunnen altijd gesteld worden bij een van de
jeugdcommissieleden of leeftijdssecretarissen.

