Richtlijn wedstrijdverslag
Datum: 15-11-2016

Wedstrijdverslag maken?
Het maken van een wedstrijdverslag kan voor sommige mensen knap lastig zijn. Daarom geven we een
aantal aanwijzingen en tips.

Wie doet het?
Het verslag hoeft niet altijd door dezelfde persoon gemaakt te worden, je kan dit elke week door iemand
anders laten doen. Als jouw team bijvoorbeeld elke week wisselende bankzitter(s) heeft, zou je af kunnen
spreken dat deze het verslag maakt. Je kunt hier natuurlijk ook een andere een manier voor verzinnen.

Waar moet het verslag naar toe?
Als je een wedstrijdverslag gemaakt hebt, kun je deze (het liefst met een (paar) foto('s) mailen naar redactie@fc-harlingen.nl. De redactie zal het verslag dan zo snel mogelijk plaatsen.
Plaatsing in de Harlinger Courant en Harlingen Boeit maakt uitsluitend kans als een artikel uiterlijk
zondagavond 20:00 uur in bezit is bij redactie@fc-harlingen.nl.
− Probeer actueel te zijn: hoe sneller het verslag, hoe hoger de nieuwswaarde.
− Probeer een verslag te maken van minimaal 10 zinnen, meer mag natuurlijk altijd! Daarnaast is het voor de personen
achter de redactie handig om een samenvatting hier uit te maken van jouw hoogtepunten uit dit verslag. Het hoofdstuk
wordt volledig geplaats op de site (evt. met foto) en jouw hoogtepunt uit het verhaal wordt in de Harlinger Courant en
Harlingen Boeit geplaatst. Hierbij wordt één foto geplaatst van alle beschikbare foto’s.
− Probeer van je verslag één boeiend verhaal te maken: vermijd losse zinnen.
− Probeer zo min mogelijk spellingsfouten in je tekst te maken en gebruik waar nodig hoofdletters en interpunctie
− Benadeel niemand in het verslag
− Gebruik niet de ‘ik’ vorm
− Denk aan het team- en clubbelang!
− Noem het team niet altijd ‘Superteam’
− Houd respect voor tegenstander en scheidsrechter
− Probeer niet steeds dezelfde namen te noemen. Een team bestaat uit 7 of 11 spelers. Iedereen is even belangrijk!
− Nogmaals: een foto is altijd leuk! Mobiliseer toeschouwer langs de kant!

Het verslag inhoudelijk (dit zijn punten die je zou kunnen gebruiken)
− Zorg voor een aansprekende titel bijv. ‘F3 steekt 3 punten in de zak tegen de koploper’
− Welke teams stonden tegenover elkaar?
− Welke datum had de wedstrijd plaats?
− Waar vond de wedstrijd plaats uit of thuis?
− In welke competitie spelen de teams?
− Op welke plaats staat de tegenstander, waar staan jullie?
− Wat valt er te melden over voorbereiding, blessures, team? Betrek ook geblesseerden/zieken erbij. Zij horen ook
bij het team.
− Verloop, hoogte- en dieptepunten van elke helft
− Ging de wedstrijd goed of minder goed?
− Waar zou je meer op moeten trainen?
− Gebeurden er gekke dingen? Hond op het veld, diverse ballen in de sloot, onweer, hagelbuien?
− Opvallende spelers tijdens deze wedstrijd en in welk opzicht (goal van grote afstand, dikke redding van de keeper,
fraaie assist, goede verdediging, alert middenveld)
− Hoe was de sfeer binnen het team?
− Hoe was de sfeer langs de zijlijn?
− Hoe was de neutrale man (scheidsrechter) in het veld. Geef deze niet altijd de schuld bij een verlies …
− Tussen en eindscore
− Reactie van de trainer/coach na de wedstrijd
− Op welke positie staat het team na de wedstrijd
− Wat valt er te vertellen over de eerstvolgende wedstrijd
(vereniging, team, plaats, datum, tijdstip, prognose)
− Afsluiting met je naam
Tip: Het is handig als de schrijver van het verslag tijdens de wedstrijd aantekeningen maakt.

