
10 eenvoudige tips voor het maken van een bijzonder wedstrijdverslag 
 
Het is lang niet zo moeilijk als veel mensen denken. Wij helpen je graag op weg. Met onze gemakkelijke tips schrijf jij 
een mooi verslag van de wedstrijd.  Allereerst krijg je heel korte informatie over hoe gemakkelijk het is om een 

wedstrijdverslag te schrijven. Daarna lees je hier nog 10 tips & tricks.   
 
Word jij onze reporter? 

De laatste wedstrijd van jouw team, wat gebeurde er allemaal?  
We willen het graag weten en daarom vragen we jou of jij een van onze reporters wil worden. Dan kunnen wij als 

redactie onze website of facebookpagina opluisteren met authentieke wedstrijdverslagen van jouw team of dat van 
je kind.  

 

De meest voorkomende gedachte is “ik kan dat niet”. 
“Het maken van een wedstrijdverslag is moeilijk, ik weet niet hoe ik moet beginnen”. Allereerst denk je misschien dat 

dit niets voor jou is. Het onder woorden brengen van gebeurtenissen is alleen weggelegd voor journalisten en 
schrijvers, zeker niet voor mij. Bovendien wordt een verslag gelezen door medespelers, club- en familieleden, 

vrienden, bekenden en sponsoren. “Wat zullen zij ervan denken?” 
 

Gewoon een keer doen, het hoeft niet meteen online. 
Als je gebruik maakt van de eenvoudige tips die je van ons krijgt, kun je natuurlijk ook eens een proefverslag van de 
wedstrijd maken. Dat lever je bij ons in en als je dat wilt kijken we samen naar de inhoud. Ben je niet tevreden? Dan 

zetten we het gewoon niet op de site. In elk geval heb je dan wel een goede oefening gehad voor de volgende keer. 
Nogmaals we helpen je graag om mede door jouw inzet onze website nóg informatiever en interessanter te maken. 

Want dat is wat we willen: samen met jullie een aantrekkelijke website maken.  
 

Hoe ga je dit aanpakken? 
Dat is simpel. Allereerst lees je onze gouden tips. Die geven je alvast een plan voor het verslag. Vervolgens kun je 2 
dingen doen: je vat de koe bij de hoorns en start al het komende weekeinde met jouw eerste wedstrijdverslag. Dat is 

kordaat en natuurlijk prima. Ben je ook na het lezen van onze tips nog niet helemaal zeker of je wilt beginnen met 
het maken van een verslag? Ook dat is prima, neem gewoon contact op met de redactie en iemand van ons helpt je 

op weg, heel eenvoudig. 
 

Zie je het al voor je? 
Jouw artikel in de nationale pers? Het is overal leesbaar? 
Dát gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren en dit is ook helemaal niet de bedoeling.  

 
Het is daarentegen wel fantastisch dat de omschrijving van het wedstrijdverloop leesbaar is voor de mensen die 

betrokken zijn met jouw team. Je gaat bedankjes krijgen voor jouw betrokkenheid en de moeite die je neemt. Ook ga 
je complimenten ontvangen voor het door jou geschreven verslag. Natuurlijk is dat niet de reden waarom jij (en wij) 
dit doet, maar het is wel leuk en het motiveert. Het wordt gelezen! 

 

Dit zijn de 10 handige tips. 
 

• Een aansprekende titel helpt. “MMC won van Oda” zal vast wel kloppen, maar “MMC klopt Oda na 

spannende strijd” trekt meer lezers. 

• Over welke teams, wanneer, waar en waarom (beker of competitie) gaat jouw verslag? 

• Waar staan beide teams in de pikorde tegenover elkaar? Eerste in de competitie of is het juist een 

degradatieduel? Daarmee geef je het belang van de wedstrijd aan. 

• Gebruik geen lange zinnen en gebruik liever geen “ik” of “wij”. Hou het perspectief zo onafhankelijk 
mogelijk. 

• Schrijf met RESPECT! Gebruik woorden die eerbied tonen naar de wedstrijdleiding, naar iedereen van de 
tegenstander, naar iedereen van je eigen team en naar iedereen die staat te kijken! 

• Noem gerust namen, maar hou er rekening mee dat een team bestaat uit meerdere spelers. Elke speler 

heeft een bijdrage aan zowel de winst als aan een verlies. 



• Vertel kort iets over de eerste helft. 

• Vertel kort iets over de tweede helft. 

• Vertel iets over de bijzonderheden: doelpunten, vrije trappen, wissels enzovoort 

• Elke tip hierboven is slechts een tip: neem ze niet te nauw, doe je best en laat de redactie je helpen als je 
vindt dat het nodig is.  

 

Conclusie 
 
Ook jij kunt een prima verslag schrijven en als je dat wenst, helpen we je. We hebben echter jóuw hulp weer nodig 

om onze website actueel en prettig om te lezen te houden. Dus zijn we blij met jouw bijdrage, dat is zeker.  
 
In het geval dat een ingezonden artikel niet voldoet aan onze waarden en normen zullen we dit uiteraard niet 

publiceren. MMC is een club met hoge morele waarden en die leven we ook na in onze publicaties. 


