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Voorbeelden voor organisatie - NK Shoot Out Clubkampioenschappen 
 

Vier verschillende voorbeelden om de clubkampioenschappen te organiseren: 
 

1. De clubkampioenschappen voor de gehele jeugd of op inschrijving 
2. De clubkampioenschappen tijdens of na de training 
3. Een competitie in de rust van of voor de wedstrijden van Heren en/of Dames 1 
4. Aanwijzen van enthousiaste specialisten 

 
1. Clubkampioenschappen voor de gehele jeugd of op inschrijving 
 
De clubcoördinator stelt een datum vast waarop de Shoot Out kampioenschappen van de 
club worden gehouden. Je communiceert dat naar de jeugdspelers en -speelsters via de 
website, sociale mediakanalen, de jeugdtrainers, jeugdcoaches en de poster. 

 

Als je voor een open inschrijving kiest, hang je bijvoorbeeld in het clubhuis een 
deelnemerslijst op waarop de geïnteresseerde jongens en meisjes zich kunnen inschrijven 
(dan wel online). Je kunt ook kiezen voor een systeem waarbij de deelnemers zich kunnen 
opgeven bij hun trainer of coach, die dit weer aan jou, de clubcoördinator doorgeeft. 
 
Als je een dag organiseert waarbij de gehele jeugd aanwezig is, kun je het beste via mail, 
WhatsApp, Facebook, de coaches, de poster of de trainers alle jeugdleden informeren en 

uitnodigen. Het nadeel is dat je dan vooraf nooit precies weet wie en vooral hoeveel kinderen 
meedoen. 
 
Je kunt de dag natuurlijk zo groot en mooi maken als je zelf wilt, bijvoorbeeld met echte 
scheidsrechters, joelende supporters en een officiële prijsuitreiking bij een wedstrijd van 
heren of dames 1. Hierbij enkele richtlijnen voor de organisatie van een Shoot Out 

clubcompetitie. 
 
De organisatie op de Shoot Out dag: 

Benodigdheden: 
• Deelnemerslijst 
• Een paar ballen, 2 goals, bij groot animo 4 of 6 goals 
• Eén scheidsrechters per goal 

• Eén tijdwaarnemer per goal 
• Eén notulist per goal 
• Eventueel prijzen 

 
De competitie: 

• Je verdeelt alle deelnemers in groepjes van ca. 8 spelers. 
• Per groepje neemt ieder om de beurt steeds een Shoot Out. 

• De scheidsrechter noteert op de deelnemers lijsten per persoon de scores en tel ook 
welke keeper de meeste ballen stopt. 

• Als alle groepjes zijn geweest rekent de coördinator uit wie er doorgaan naar de 
tweede ronde. Bijvoorbeeld iedereen met 4 of meer treffers, of de beste 2 of 3 van 
iedere groep.  

• In de tweede ronde neemt elke speler nog eens 2 Shoot Outs per keeper. De beste is 

kampioen en de tweede is runner-up. Beide gaan door naar de 
districtskampioenschappen. Zijn er meerdere spelers over dan kunt u eindigen met 
een sudden-death reeks. 

• De kampioen en de runner-up gaan door naar de districtskampioenschappen. 
• Voor de afvallers kunt u eventueel voor de finaleronde een verliezersronde houden. 

Hieronder volgt een uitgewerkt schema van een competitie met verliezersronde. 
• Voor de keepers geldt dat zij steeds 1 serie (van alle spelers 1x bal) keepen en dan 

wisselen. De scheidsrechter houdt bij wie van de keepers het meeste ballen stopt. 
• In de finale kunnen 2 of 3 keepers uitmaken wie er naar de 

districtskampioenschappen gaat. 
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Schema’s voor Clubkampioenschappen NK Shoot Out 
 

De hoeveelheid shoot outs die spelers mogen nemen hangt af van de grootte van de groep. 
Een groep van 8 spelers neemt ieder 6 shoot outs. Een dergelijke serie neemt ca. 30 
minuten in beslag. Zorg ervoor dat alle keepers evenveel shoot outs krijgen. 
 
Groepen kunnen natuurlijk ook iets groter of kleiner zijn. U moet dan zelf bepalen hoeveel 
spelers naar volgende ronde door gaan. Per ronde gaat er 1 keeper uit elke poule door. 

 
Deelnemers:    ca. 16 
Tijd:     2 goals ca. 45 minuten 
 

Poule A    Poule B 
8 deelnemers   8 deelnemers 

  
Ronde 1    nummers 1 t/m 3 gaan door naar de finale 

rest doen mee aan verliezerronde 
 

Ronde 2    1 poule van 10 of 2 van 5 (nieuwe indeling maken) 
(verliezersronde)  de nrs. 1 en 2 gaan door naar de finale (of alleen beste bij 2 poules) 
 
Ronde 3    nummer 1 is kampioen en nummer 2 is runner-up 
(finale)     beide gaan naar districtskampioenschappen 
___________________________________________________________________________________ 
 
Deelnemers:    ca. 32 
Tijd:     2 goals ca. 1 uur 

3 goals ca. 45 minuten 
 

Poule A    Poule B    Poule C 
8 deelnemers   8 deelnemers   8 deelnemers 

 
Ronde 1    de nrs. 1 en 2 gaan door naar de finale 

rest wordt in 2 nieuwe poules ingedeeld, de verliezersronde 
 
Ronde 2    2 poules 
(verliezersronde)   winnaar van elke poule gaat naar de finale 
 
Ronde 3    nummer 1 is clubkampioen en nummer 2 is runner-up 
(finale)     beide gaan naar districtskampioenschappen 
___________________________________________________________________________________ 
 
Deelnemers:    ca. 48 
Tijd:     2 goals ca. 1 uur en 15 minuten 

4 goals ca. 45. minuten 
 

Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
8 deelnemers  8 deelnemers  8 deelnemers  8 deelnemers 

 
Ronde 1    nummers 1 gaan door naar de finale 

rest wordt in 3 nieuwe poules ingedeeld, de verliezersronde 
 
Ronde 2    3 poules 
(verliezersronde)   nummers 1 en 2 per poule gaan naar de finale 
 
Ronde 3    nummer 1 is kampioen en nummer 2 is runner-up 
(finale)     beide gaan naar districtskampioenschappen 
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2. Clubkampioenschappen via de training 
 

De clubcoördinator licht de trainers in over de te houden selectieprocedure. Een goede, leuke 
en makkelijke selectie kan prima aan het eind van of na de training worden gehouden. Alle 
spelers nemen om de beurt 5 shoot outs. Diegene die gelijk eindigen gaan naar de 2e ronde 
en nemen elk nog 3 shoot outs. Zijn er dan nog steeds meerdere spelers/speelsters in de 
race zal een sudden-death reeks uiteindelijk de kampioenen brengen. Voor de keepers geldt 
natuurlijk hetzelfde. 

 
Als er meerdere trainingsgroepen en trainers bij de jeugd t/m 16 zijn, dan kun je voor de 
beste 3 van elke trainingsgroep een finale houden. Dit kan op een trainingsavond/middag, 
maar natuurlijk ook op een speciale dag of bij een wedstrijd van heren/dames 1 gehouden 
worden. 
 

De trainers geven de namen van de winnaars en runners-up door aan de clubcoördinator, die 

ze vervolgens via het online formulier doorgeeft. 
 
N.B. Om de competitie meer te laten leven, kunnen de trainers al enkele weken voorafgaand 
aan de Shoot Out competitie de laatste 10 minuten van de trainingen besteden aan het 
nemen en stoppen van Shoot Outs. Het kan nooit kwaad dit af en toe extra te oefenen. 
 
3. Een competitie in de rust van of voor de wedstrijden van Heren en/of Dames 1 

 
Om van de Shoot Out competitie een langlopend evenement te maken zou je rond 
wedstrijden van jouw Heren en/of Dames 1 een competitie kunnen opzetten. 
 
Zo kan bijvoorbeeld bij iedere thuiswedstrijd in de rust 1 van de jeugdteams strijden om het 
kampioenschap van het elftal en zo later met de andere elftalkampioenen strijden om het 

clubkampioenschap. 
 
4. Aanwijzen van enthousiaste specialisten 

 
Als er vanuit de club c.q. de deelnemers weinig animo is of als je vindt dat de organisatie te 
veel tijd kost dan kun je ook simpelweg 2 enthousiaste jongens, 2 enthousiaste meisjes en 
de keepers voor districtskampioenschappen aanwijzen. Je begrijpt dat onze voorkeur hier 

niet naar uit gaat, maar wij beseffen dat het soms niet anders kan. 
 
 
Samengevat 

• De clubcoördinator bepaalt welke deelnemers van de club naar de 
districtskampioenschappen gaan; 2 jongens en 2 meisjes, een keeper en een 
keepster. 

• Op welke manier de selectie plaatsvindt, is geheel aan de clubcoördinator, wij geven 
slechts enkele voorbeelden voor de organisatie. 

• Vóór 15 april 2018 willen wij graag weten of uw club meedoet. 
• De namen van de deelnemers aan de districtskampioenschappen moeten uiterlijk 2 

weken voor deze kampioenschappen zijn aangemeld via de daarvoor bestemde link. 
• De deelnemers mogen op de finaledag op 24 juni 2018 nog geen 17 jaar oud zijn! 


