
Wedstrijdverslag en foto’s aanleveren voor www.svnieuwkoop.nl    

Mail je verslag naar redactie@svnieuwkoop.nl. Als je er een foto bij wilt, mail die dan in een aparte 
bijlage (JPG of PNG bijvoorbeeld). Dus niet in je tekstdocument. Het liefst ontvangt de redactie 
originele foto's, dus onbewerkt. Minimaal 1 MB. Afmeting minimaal 480 pixels breed. Een foto hoort 
het verslag te ondersteunen. Schrijf eventueel in je verslag een toelichting op de foto. Meerdere 
foto’s mag ook, maar de redactie bepaalt of, en welke op de site komen. 

Tips 

De redactie geeft je graag wat tips. Bedenk dat je een verslag schrijft dat zoveel mogelijk lezers met 
plezier lezen. Doe het niet ‘voor jezelf’, maar voor die lezer. Hou het simpel. Zeker bij de jeugd.  

De redactie kort te lange verslagen in. Of stuurt die terug naar de afzender met het verzoek om dat 
zelf te doen. 

- Vermeld in de kopregel in ieder geval je team-naam (A1, D5, MB1), de uitslag en de ruststand 
(tussen haakjes). Bijvoorbeeld: D5 moest even wakker worden. Winst op VEP: 4-3 (1-2) 

- Schrijf je verslag bondig. Maximaal 300 woorden. 
- Schrijf in korte zinnen en gebruik geen moeilijke woorden. 
- Schrijf geen ‘negatieve’ dingen over de tegenstander of de scheidsrechter. Ook niet 

suggestief. Hoewel er best een kern van waarheid in zou kunnen zitten, komt dat erg 
negatief over bij de argeloze lezer. De redactie verwijdert deze zinsneden consequent. 

- Beperk je tot de wedstrijd. Probeer geen ‘proza’ te schrijven, maar hou je zo veel mogelijk 
aan de feiten.  

- Schrijf bijvoorbeeld in de inleiding niet over het verzamelen, de reis en randverschijnselen. 
Geen zinnen als: ‘Zondag stond weer een wedstrijd op het programma’, of ‘Na een lange reis 
door het wonderschone plassengebied kwamen we na een kwartier rijden aan bij de 
prachtige accommodatie van NSV’. Maar: Wie, tegen wie en een ‘trigger’ die uitnodigt om 
verder te lezen. Voorbeeld: ‘De E7 speelde tegen NSV een prima wedstrijd. Op papier was 
deze tegenstander een makkie. Toch moesten onze jongens alle zeilen bijzetten. De 
Noordenaren bleken namelijk meer in hun mars te hebben dan we dachten’. 

- Schrijf een kort verslag van de 1e helft, dan de 2e helft,  opvallende of vermeldenswaardige 
dingen (uitblinkers, korte ‘conclusie’ en doelpuntenmakers).  

- Eindig met een ‘bruggetje’ naar de volgende wedstrijd. Vermeld tegen wie en waar je die 
speelt. Voeg er een doelstelling aan toe: ‘Volgende week proberen we het opnieuw. Dan 
voetballen we om 9 uur thuis tegen Nicolaas Boys. Als we goed trainen zal het zeker beter 
gaan dan tegen NSV’. 

- Zet je naam onder het verslag en niet ‘de coach’, ‘een toeschouwer’, ‘een moeder’. 
- Laat overbodige zaken weg. Dat er in de rust limonade was, de scheidsrechter floot voor het 

eindsignaal, de wedstrijd begon met de aftrap. Allemaal dingen die iedere week gebeuren en 
iedereen weet. Het voegt niets toe. Wees daar kritisch in. Schrijven is schrappen.  

- Maak je tekst levendig door een anekdote, apart voorval of grapje toe te voegen. Anders 
wordt het dodelijk saai. Maar beperk je daarin. 

- Geen lijdende vorm. ‘Jantje scoorde’, in plaats van ‘Het doelpunt werd door Jantje gescoord’. 
(Vergelijk: 2 woorden versus 6 woorden) 



- Denk om het gebruik van leestekens. Punten, komma’s enzovoort. Gebruik in principe geen 
uitroeptekens. Tenzij er werkelijk sprake is van een uitroep. Eén (!) is dan voldoende. 

- Na een punt een spatie. Hoofdletter aan het begin van een zin. Team-naam in hoofdletter en 
nummer: E3, F6, MB1, A2 enzovoort. 

- Probeer correct schrijven. De redactie corrigeert, als dat nodig is. Dat doen we graag. Laat je 
niet afschrikken als je niet zo goed bent in de Nederlandse taal. 

We stellen het op prijs als je onze tips ter harte neemt. Maar natuurlijk hou je de vrijheid om aan je 
verslag ‘een eigen draai’  te geven. Wil je nog meer tips hebben? Laat dat dan weten. We helpen je 
graag. 

Kees Andriessen en John Kwakkenbos 

Hieronder een voorbeeld van een wedstrijdverslag (226 woorden) zoals we die graag ontvangen. 

Monsterscore D1. Hele team verdient compliment: 0-9 (0-3) 
 
Zaterdag speelde de D1 tegen Sportlust ’46 zijn 2e bekerwedstrijd in poule 2-21. Vorige week verloren 
de oranjehemden nipt. Daarom trainde het elftal afgelopen week flink op het positiespel. Zou dat 
effect hebben tegen het eerstejaars opleidingselftal uit Woerden? 
 
De mannen vonden elkaar goed en bouwden mooie combinaties van achteruit op. De steeds attente 
verdediging gaf weinig weg en waar nodig stond onze keeper Pluk zijn mannetje. Voorin drukten 
Dave, Lorenzo, Robin en Tjeerd 9 fraaie doelpunten af.  
 
Die van Robin was er één om in te lijsten. Vanuit het niets nam Michael op een afstand van zeker 16 
meter de bal vol op zijn pantoffel. Via de binnenkant van de rechterpaal ketste de bal eerst tegen de 
onderkant van de lat, om vervolgens via de linkerpaal pardoes voor de voeten van Robin neer te 
ploffen. Die had alle tijd en ruimte om het leer creatief over de verbouwereerde doelman te stiften. 
 
Het hele team verdient een groot compliment. De beste beloning is om op het veld progressie laten 
zien. Tonen dat je de trainingsstof goed kunt toepassen. Dat heeft de D1 vandaag gedaan. Een 
inspirerend cadeautje voor de begeleiders. 
  
Volgende week tegen VEP D1 zal de tegenstand een tandje zwaarder zijn. De mannen ogen steeds 
fitter, dus de trouwe supporters verwachten weer een voetbalfeest. Ze gaan het om 10.15 uur 
meemaken op Sportpark De Dulen. 
 
Martin Hoekstra 


