Wat doet de Wedstrijdbegeleider
bij HC Oranje-Rood?
Doel: Bevorderen van spelplezier van alle deelnemers bij jeugdwedstrijden, door het stimuleren van
gewenst gedrag en het helpen voorkomen van ongewenst gedrag.
De wedstrijdbegeleider werkt vooral preventief en wordt ingezet bij thuiswedstrijden.
Voorbeelden ongewenst gedrag
1. Coaches die zich verbaal misdragen m.n. naar de scheidsrechter of de tegenpartij.
2. Publiek dat negatief commentaar levert en/of te fanatiek aanmoedigt, of inhoudelijk mee-coacht.
NB: het aanspreken van spelers op ongewenst gedrag is een taak voor scheidrechters en coaches, niet van
de wedstrijdbegeleider.
Wat doet de wedstrijdbegeleider?
Je vertelt voor de wedstrijd de coaches en de scheidsrechters dat je er bent. Je enige taak is toezien op een
fijne wedstrijd voor iedereen. “Als je vragen hebt: ik blijf in de buurt“. Kernwoord: gemoedelijk.
Waardoor werkt het?
Men weet dat je er bent. Daardoor verandert gedrag vaak: de coach spaart zijn commentaar op tot de rust
en de scheids weet zich gesteund voor het geval dát. De wedstrijdbegeleider werkt dus vooral preventief.
Kost het veel tijd?
Nee. Een kwartier voor de wedstrijd ben je er, en je blijft kijken maar dat deed je toch al. Want de
wedstrijdbegeleider is ouder van een speler van het team.
“Ja maar ik heb nooit gehockeyd...”
Geen probleem. We zoeken volwassenen die een kwartiertje investeren in de positieve spelbeleving van
het hockeyen van hun kinderen. Je hoeft de regels niet te kennen.
Hoe ga je aan de slag; werkwijze
§ Ongeveer 15 minuten voor aanvang wedstrijd ben je er om wat gesprekjes aan te
knopen:
• “Hallo coach van de bezoekers, ik ben wedstrijdbegeleider van OR. Ik kom alleen kijken of het
allemaal leuk en gezellig blijft. Heb je zover alles kunnen vinden? Zeg, als jij vragen of wensen hebt,
of misschien aanmerkingen op de scheidsrechters: houd het alsjeblieft rustig.”
• “Hallo coach van OR (die ik al lang ken). Alles oké? Ik ben vandaag de wedstrijdbegeleider.”
• “Hallo scheids, heb je al vaak gefloten? Wow, al twee keer? Vind je het nog eng? Zeg, ik ben
wedstrijdbegeleider van OR en kijken of het allemaal leuk en gezellig blijft. Jullie zijn en blijven de
baas op het veld maar je mag me roepen als het gedrag van spelers of coaches vervelend zou
worden. Dus jullie als scheidsen blijven de baas en ik blijf buiten het hek, maar stel dát er echt iets
is dan kun je het spel stil leggen en dan overleggen we even, oké? Kan ook in de pauze.”
• “Ik blijf bij de wedstrijd, we kunnen in de pauze even bespreken kijken hoe het gaat”.

§

Tijdens de wedstrijd kun je gewoon het hockey kijken en lekker buurten met eigen en bezoekend
publiek. Je enige boodschap: hou het leuk s.v.p., de kinderen willen hockeyen, zonder “gedoe van grote
mensen”.

§

Pauze: scheidsen blijven op het veld, ga er heen als je dat hebt afgesproken. Coaches komen zelf wel.
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§

Na de wedstrijd hoef je in principe niets te rapporteren. Maar als er echt iets mis zou
zijn gelopen (maar dat is nog nooit gebeurd bij wedstrijden waar een wedstrijdbegeleider bij was)
neem dan even contact op met de commissie via: sportiviteit@hcoranje-rood.nl of vraag bv de
Jeugdcommissie.

Aandachtspunten
• Actief coachen vinden we prima, maar wel positief;
• Respectvol naar tegenstander en scheidsrechters;
• Coach vraagt zijn eigen spelers en eventueel zijn eigen publiek zich positief te gedragen;
• Coach regelt dat het publiek niet mee coacht (hij kent ze!);
• De wedstrijdbegeleider is geen onderdeel van het spel maar levert een gewaardeerde bijdrage.
Verdere thema's
• De “wedstrijdbegeleider” is een project van HC Oranje-Rood, topclub op en naast
het veld. De KNHB “volgt het project met interesse”.
• De eerste ervaringen zijn uitermate positief. Men is dankbaar voor je bijdrage en
• er zijn bij wedstrijden mét wedstrijdbegeleider nog überhaupt geen vervelende situaties geweest!
Kan toeval zijn...
• Per team is er één wedstrijdbegeleider.
• In LISA kun je aangeven wie per wedstrijd de taak wedstrijdbegeleider krijgt, net als de rij- en
fruitbeurten!
• Je werkt zonder petje, jasje, sjerp etc. Je bent neutraal en ze geloven echt wel wat je zegt.
• Je zult complimenten krijgen: men vindt dit een fijn en nuttig initiatief.
• Het is niet je taak, maar misschien kun je toch een scheids die onzeker is, een complimentje maken
en wellicht inhoudelijk wat helpen (fluit hard, blijf vóór de bal, lóóp!, geef duidelijke signalen”, etc).
Wel opbouwend, niet belerend.
• We weten dat coaches vooral willen winnen, en dat sommigen niet zo erg letten op de manier
waarop. En sommigen hebben ook hun handen vol met coachen en letten verder niet op wat het
publiek doet. En we weten dat scheidsen fouten maken.
Maar het gaat ons erom dat er tóch leuk gehockeyd wordt.
• De Scheidsrechterscommissie en niet de wedstrijdbegeleider heeft tot taak het verbeteren van het
niveau van de scheidsrechters.
• De Tuchtcommissie en niet de wedstrijdbegeleider gaat over kaarten en wangedrag.
• De “scheids” bij de Jongste Jeugd heet Spelbegeleider.
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