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TEAMINDELING

Vooraf aan de start van het seizoen wordt door de commissie: Korfbal een indeling gemaakt van de
teams voor het nieuwe seizoen. Dit gebeurt in overleg met de leiding.
Als er vragen of suggesties zijn, dan kun je daarover contact opnemen met de commissie Korfbal.
Binnen de commissie wordt dan bekeken wat er mee te doen.
In dit mapje zijn de teamindelingen van alle teams opgenomen. Voor de actuele teamindelingen
verwijzen we naar de site.
De leiding kan zelf afspraken maken met de speelsters over de manier van communiceren bij
tussentijdse mededelingen, b.v. een belcirkel maken, via email etc.
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Richtlijnen en spelbepalingen

De A, B, C en D-teams spelen volgens de richtlijnen van de KNKV.
De spelbepalingen zijn als bijlage opgenomen.
De E en F-teams spelen bij de Korfbalkring Horst: KKH. Hiervoor gelden andere richtlijnen.
Deze worden apart aan de leidsters van deze teams aangereikt.
Contactpersoon voor de KKH vanuit onze vereniging is Francien van Helden. Met vragen en
suggesties kun je de korfbalcommissie terecht.
Binnen onze vereniging zijn de korven en palen met kleuren gestickerd.
Geel = 2,5 meter (F- en E-teams)
Blauw = 3 meter (D-team)
Rood = 3,5 meter (C, B en A-teams)
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Wedstrijdschema’s en rijschema’s

De wedstrijdschema’s zijn te vinden op onze site: www.sporting-st.nl
De rijschema’s voor de wedstrijden van alle teams worden gemaakt door Rianne van Leendert. Deze
zijn ook terug te vinden op de site.
De rijschema’s voor de trainingen van de binnen competitie worden door Rianne van Leendert
gemaakt.
Als ouders op een bepaalde dag niet kunnen rijden, geldt dat ze zelf onderling voor vervanging
zorgen.
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TAKEN LEIDING / TAKEN TRAINERS / TAKEN HULPOUDERS
Taken van de leiding:
- De leidster is het eerste aanspreekpunt van het team. Als er vragen of onduidelijkheden zijn
dan kan dit bij de leidster gemeld worden; zij bekijkt of ze dit zelf op kan lossen of dat
overleg met de korfbalcommissie nodig is.
- Dit bij de leidster gemeld worden; zij bekijkt of ze dit zelf op kan lossen of dat overleg met de
korfbalcommissie nodig is.
- De leidster begeleidt het team bij de wedstrijden; zorgt voor de spelerskaarten, de
wedstrijdformulieren.
- Zorgt voor 2 consumpties voor de tegenpartij en 2 consumpties voor leiding/hulpouder.
- Afsluiten kleedlokalen bij de wedstrijden.
- Rond het sinterklaasfeest geeft de leiding zelf invulling aan het vieren hiervan. (pepernoten,
zakje snoep).
Taken van de trainers:
- Zorgen voor de trainingen van de teams
- Zorgen voor opruimen materialen.
Taken van de hulpouders:
- Half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
- Meehelpen met opbouwen / afbreken veld
- Ontvangen tegenpartij
- Met de kantinedienst thee en ranja regelen voor in de rust
- Mede aanspreekpunt tijdens de wedstrijd
- Na de wedstrijd opruimen kleedruimte
- Hulpouder blijft tijdens de training aanwezig in de zaal, als achterwacht. Indien er een
noodgeval is, wordt dat samen met de trainers opgevangen. (Zaalwacht)
Leidsterjassen / sleutels:
De leidsters en trainsters krijgen leidsters jassen uitgereikt. Deze jassen blijven eigendom van
Sporting ST. Beheer van de jassen is bij Francien van Helden.
Per team is, indien nodig, een sleutel van MFA beschikbaar; zelf op te halen bij Francien van Helden.
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Scheidsrechters: afspraken en indeling
Binnen onze vereniging hebben we een beperkt aantal scheidsrechters. Aan het begin van iedere de
competitie wordt een indeling gemaakt. Uitgangspunt is dat voor alle teams zoveel mogelijk
scheidsrechters worden toegewezen. De indeling van de scheidsrechters staat op de site.
Vanuit de commissie, is Esther Kursten aanspreekpunt voor de scheidsrechters.
Afspraken zijn:
1. De spelers van het A-team en B-team fluiten wedstrijden van lagere teams.
2. Scheidsrechters zijn een kwartier van te voren aanwezig op het sportpark.
3. Bij binnen competitie rijden de scheidsrechters mee met het te fluiten team naar de
sporthal. Vertrektijden staan in de Haverkist of op de website. Als je niet meerijdt, laat je
het de leiding van het betreffende team even weten.
4. Als je geen fluit beschikbaar hebt, er zit een fluit in de tenuetas van elk team.
5. In de bijlage staan de spelbepalingen voor de duur van de wedstrijd die je gaat fluiten.
6. Wedstrijdformulier: voor A, B, C, D geld het digitaal wedstrijdformulier. Voor de E en F zal de
leiding je helpen met het invullen. Het nummer dat je invult bij scheidsrechter, is je
spelersnummer. Zie hieronder de nummers.
Naam
NJX52K8
Janne Beurskens
Swolgen
0478-692704
NJX53B8
Kim Maas
Swolgen
0478-691266
NKB51G2
Mel Maas
Swolgen
0478-691266
NLD26F4
Tamara Nabben
Swolgen
0478-692182
NJX52T1
Merle van den Heuvel
Swolgen
0478-690067
NKL50N8
Gillian Hegmans
Swolgen
0478-692221
NKZ94F8
Roos van Gerven
Swolgen
0478-691899
NKL44Y2
Fenne Gielens
Tienray
0478-691191
NKH53T5
Lynn Gooren
Swolgen
0478-692598
NKV11Y8
Sterre Hegmans
Swolgen
0478-692221
NKW33L4
Rochelle Huberts
Swolgen
06-10537120
NKR26K6
Sanne van Meijel
Swolgen
0478-692650
NKL51B7
Sanne Vergeldt
Tienray
0478-691141
NKL44X5
Sterre Vergeldt
Tienray
0478-569126
NLH21T1
Peter van den Heuvel
Swolgen
0478-690067
NLD80C5
Maartje van der Heijden Swolgen
06-25168087
NHT99H0
Ineke Ambrosius
Swolgen
06-43363800
NDL23P7
Marianne Potten
Meerlo
0478-690254
8 Onderling ruilen mag, maar geef het wel even door aan de leiding en aan Esther Kursten
zodat het bekend is wie de scheidsrechter is. Esther Kursten laat het dan ook op de site van
Sporting ST veranderen, zodat voor iedereen duidelijk is wie wanneer scheidsrechter is.
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WEDSTRIJDFORMULIEREN

KNKV
De wedstrijden van de A-, B-, C en D-teams worden gespeeld met een digitaal wedstrijdformulier.
Afspraken:
De leiding vult deze via de app in.
KKH
De KKH heeft eigen formulieren. De leidsters krijgen deze via de korfbalcommissie aangereikt.
De wedstrijdformulieren van de thuiswedstrijden worden via de app doorgestuurd naar het
wedstrijdsecretariaat van de KKH.

9

Procedure: verzetten wedstrijden.
Het verzetten van een wedstrijd doe je alleen als het echt niet anders kan! In overleg met de
tegenstander wordt gekeken naar een andere datum en/of tijd.
Meestal doet de leiding dit zelf aangezien zij de mogelijkheden van henzelf en de speelsters kennen.
Daarnaast moet je bekijken of de scheidsrechter beschikbaar is, kleedlokalen en een veld/zaal via
contactpersoon Francien van Helden.
Aan Rianne van Leendert wordt tijdig doorgegeven wanneer de wedstrijd gespeeld gaat worden.
Doorgeven aan Rianne van Leendert via de mail rvanleendert@gmail.com.
Zij zorgt ervoor dat het bij de bond wordt veranderd.
Belangrijk is om dit op tijd kenbaar te maken!
Wanneer de wijziging is goedgekeurd en officieel is bevestigd door de KNKV, krijgt degene die de
aanvraag bij Rianne van Leendert heeft gedaan een mail teruggestuurd.
Verzetten van wedstrijden bij de KKH gaan via Francien van Helden.
Bij te slechte weersomstandigheden dient de leiding zelf contact op te nemen met de desbetreffende
vereniging. Normaal gesproken heeft elke vereniging een eigen site, waar contactgegevens op terug
te vinden zijn.
Aflassingen wedstrijden.
Aflassingen van wedstrijden vindt je terug op de site.
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Overzicht leiding / trainster + afmelden training / wedstrijd
Zijn terug te vinden op de site van Sporting ST.
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Tenue
Het tenue bestaat uit een korfbalshirt, een zwart rokje en zwarte sokken.
Het shirt is in bruikleen van de vereniging. Het rokje en de sokken moeten zelf aangeschaft worden.
Voor buitencompetitie worden voetbalschoenen gedragen; in de zaal sportschoenen (geen zwarte
zolen).
Het bestellen van nieuwe rokjes en sokken kan bij Hanneke van Vegchel (telnr. 690739).
Rokjes kunnen worden doorverkocht aan andere leden. Bij Hanneke van Vegchel (telnr. 690739) kun
je navragen of er tweede hands rokjes zijn aangeboden door leden. Hanneke zal de namen
doorgeven waar de tweede hands rokjes beschikbaar zijn. De ouders (of leden) dienen dan zelf
contact op te nemen met de betreffende persoon. Er wordt dan onderling een prijs afgesproken. De
korfbalclub houdt zich verder buiten de prijsafspraken.
Het wassen van de shirts gebeurt bij toerbeurt. De wasvoorschriften zitten in de tas met shirts.
Kampioenschap
Wat ga je doen bij het vieren van het kampioenschap?
- Oorkonde club (tijdig regelen met Emiel Beurskens: doorgeven wedstrijden + standen en
voor- of najaar competitie en benodigd aantal. Telefoonnr. 0478-692711)
- MFA consumptie + traktatie € 3,50 per kind + leidster (navraag of MFA open is)
- Traktatie is vrij te besteden
- Buitencompetitie kampioen dan bij MFA te regelen
- Binnen competitie kampioen dan zelf te regelen
- Foto maken (op site plaatsen) + stukje in de “Hallo Horst aan de Maas” zijn eigen keuze
- Tijdig bericht aan de voorzitter (Hans van de Klij); dan is er iemand vanuit bestuur aanwezig
- Zelf voor een medaille of roos zorgen

