Instructie penalty bokaal JO10-11-12
Tijdens zo veel mogelijk thuiswedstrijden van Roden 1 zal een JO10-11-12 team aanwezig zijn om in
de rust 2 penalty’s en 1 shootout te nemen.
Checklist
Vooraf
• Kantinemedewerkers, kaartverkoop, spelers/begeleiders Roden 1 en speaker moeten op de hoogte
zijn;
• Spelers in presentatiepak of wedstrijdtenue;
• Ouders/opa’s en oma’s hebben vrije doorgang (geen entree betaling). Bij binnenkomst dit even
melden aan de kassa;
• Kleedkamers beschikbaar voor zowel team als keeper;
• Leiders nemen intrapballen mee.
• Vul in tweevoud de achterkant van dit formulier in en geef bij aankomst 1 van de 2 formulieren aan
de speaker (deze zit op de hoofdtribune in het speaker hokje)
Tijden
• Ontvangst door de teamleider;
• Aanwezig om 13.45; begeleiden Roden 1 om 13.50; penalty bokaal om 14.45
• Belangrijk: Kom op tijd.
Op het sportpark
• Indien nodig omkleden (presentatiepak of wedstrijdtenue), leider kijkt welke kleedkamer
beschikbaar is;
• Om 13.50 begeleiden de spelers van het jeugdteam de Roden 1 spelers bij opkomst door met de
vv Roden vlaggen te zwaaien. De spelers vormen als het ware een haag waardoor de spelers van
Roden 1 en de tegenpartij lopen;
• Eventueel kan er tussen 14.00 en 14.45 nog even geoefend worden op veld 3-4;
• Start op tijd met de werkelijke serie op veld 1, direct na afloop van de eerste helft van Roden 1;
De penalty’s en de shootout
• Keeper en spelers komen op vanaf de dugouts;
• Twee penalty’s vanaf 9 meter;
• Eén shootout vanaf 16 meter;
• Bij gelijke stand barrage. Indien daarna nog gelijke stand veld 3-4 afmaken indien spelers eerste al
op het veld staan;
• Spelers nemen penalty’s en shootout achter elkaar [niet om-en-om];
• Leider/trainer aanwezig om ‘te fluiten’;
• Leider houdt score bij.
Na afloop
• Spelers en keeper krijgen drinken en patat;
• Handig om dit gelijk te doen. Dan is het rustig in de kantine. Ook makkelijk voor het
kantinepersoneel.
En dan
• De beste twee gaan door naar de naar finale, deze wordt gehouden op de familiedag aan het einde
van het seizoen;
• De spelers die niet mee hebben gedaan mogen nog meedoen met een ander team, dit coördineert
de leider indien nodig;
• Namen winnaars zo snel mogelijk doorgeven aan de coördinator JO11.

MAAK ER EEN SHOW VAN. IN RIJ HET VELD OP, ZWAAIEN NAAR PUBLIEK. VINDEN KIDS
GEWELDIG. FOTO’S!

LET OP NEEM DIT FORMULIER IN TWEEVOUD MEE EN GEEF 1 VOORAF AAN DE SPEAKER
KORTE INTRODUCTIE VAN HET TEAM: ____________________ VOOR DE SPEAKER
(denk aan competitieklasse, resultaten, opvallende zaken):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Spelers in volgorde van het nemen van de penalty’s en shootout:
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________________
8.________________________________________________________________________________
9.________________________________________________________________________________
10._______________________________________________________________________________
De 2 winnaars:
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________

Scoreformulier/turflijst
Naam

Penalty’s gescoord

Schootout

