Bijlage 4: TIPS TEAMBEGELEIDERS OPSTAPCOMPETITIE
In de opzet van de Opstapcompetitie is het verplicht dat bij elke wedstrijd van
een team uit de Opstapcompetitie een begeleider van een team aanwezig moet
zijn. Dat geldt dus ook voor “uitspelende” teams. Naar aanleiding hiervan volgen
een aantal tips voor deelnemende verenigingen in het algemeen en voor
teambegeleiders in het bijzonder.
Algemene tips
De opstapcompetitie is bedoeld om de kinderen „laagdrempelig‟ te leren wat
competitiespelen is. Ook de ouders van beginnende kinderen moeten leren wat
competitiespelen inhoudt en wat er bij komt kijken. Dit vraagt om wat
inspanning binnen de vereniging in de voorbereiding op de competitie, maar kan
een hoop opleveren voor de jaren erna.
Als ook de teambegeleiders voor het eerste bij competitie betrokken zijn, dan is
ook wat voorbereiding in hun richting zeer nuttig (zie ook de tips hieronder).
Via de indelingsbijeenkomsten worden er op voorhand „goede‟ poule-indelingen
gemaakt. Toch kan het voorkomen dat de sterkteverschillen in een poule te groot
zijn. Gezien het doel van de Opstapcompetitie is het dan van belang dat de sfeer
positief blijft. De begeleiders van beide teams kunnen dan in onderling overleg
besluiten om de kinderen van het uit- en thuisteam „te mixen‟, zodat in de
dubbels een „uit‟ en een „thuis‟ kind met elkaar spelen. Dat levert mogelijk toch
nog leuke partijen op. Door de enkelpartijen gaat “de overwinning” dan meestal
toch wel naar het juiste team en anders kunnen de begeleiders een „logische‟
uitslag afspreken en doorgeven.
Het is wel nuttig om als vereniging de begeleiders van tevoren op de hoogte te
brengen van deze mogelijkheid. Ook is het van belang dat de begeleiders de
competitiecontactpersoon van hun eigen vereniging inlichten. Mochten er vragen
komen, dan zal de competitieleider contact opnemen met de
competitiecontactpersonen en dan is het handig als die op de hoogte zijn.
Bovendien kunnen die zo nodig bekijken of er iets aan de samenstelling van hun
team moet veranderen.
Tips voor begeleiders
Als een team meerdere begeleiders heeft, zorg dan dat bij een wedstrijd één
begeleider als aanspreekpunt optreedt (woordvoerder).
De begeleider (woordvoerder) van het thuisspelende team heeft „de leiding‟
tijdens de ontmoeting, waaronder ook de telling van de wedstrijden. Hulp van
de begeleider van het uitspelende team zal vaak wel meer dan welkom zijn.
Vooral gezien de telling van de wedstrijden is het uiterst nuttig als de
begeleider minimaal basiskennis van de spelregels heeft. De kinderen moeten
op dat gebied meestal ook nog leren.
Tijdens de wedstrijden mogen aanwijzingen worden gegeven. Laat dat bij
voorkeur over aan één begeleider per team. Hierdoor zijn er tijdens de
wedstrijd geen door elkaar sprekende volwassenen en kunnen de twee
begeleiders indien nodig tijdens de wedstrijd snel met elkaar afstemmen.
Is er een probleem tijdens een wedstrijd, los dat dan bij voorkeur onderling
op.
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Is er toch een onoplosbaar probleem, licht dan de competitiecontactpersoon
van de eigen vereniging in. Die neemt zo nodig contact op met zijn collega van
de andere vereniging en eventueel met de competitieleider.
Zorg voor een rustige en ontspannen sfeer.
Vang een team dat als gast komt spelen goed op. Dat is altijd netjes, maar nu
van extra belang. Ook voor de spelers en begeleider van de gasten is het vaak
één van de eerste keren dat ze naar een uitwedstrijd gaan.
Zorg dat de kinderen zich aan elkaar voorstellen.
Verder is het leuk als:
één keer met z‟n allen wat gedronken wordt (tussen de wedstrijden door
of achteraf);
elk team een teammap heeft met alle informatie (speelschema‟s,
opstellingen, uitslagen etc.);
een team een “aanvoerder”/ “captain” heeft die de teammap heeft en met
de begeleider de “opstelling” invult. Dit zou ook kunnen rouleren, zodat
alle kinderen ook met het wedstrijdformulier leren omgaan;
de kinderen naar de wedstrijden kijken en hun teamgenoten „steunen‟.

2

