Richtlijnen en tips voor organisatoren Olympic Moves
In dit document vind je richtlijnen en tips voor het organiseren van een regionale finale Olympic
Moves. Allereerst: Fijn dat je de organisatie van een regionale finale op wilt pakken!
Docenten LO en andere frequente organisatoren hoeven we natuurlijk niet uit te leggen hoe je een
toernooi moet organiseren, maar we geven wel graag wat tips mee! Door deze richtlijnen aan te
houden proberen we de schoolsportcompetitie voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.
1. ALGEMEEN
Indeling van de regionale finales
Begin december wordt versie 1 van de poule-indelingen naar de deelnemende scholen en
organisatoren verstuurd. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren, maar dat past
nooit helemaal precies. Als organisator is het belangrijk te kijken of het aantal teams haalbaar is.
Daarnaast is het fijn als er zo spoedig mogelijk een datum wordt doorgegeven.
Op deze eerste indeling komen altijd veel wijzigingen binnen. Dit resulteert in versie 2 van het
schema, dat begin kerstvakantie wordt verstuurd.
Info in het schema
In het schema staan de poule-indelingen. Hierin kun je vinden welke scholen in welke categorieën
één of meerdere teams hebben ingeschreven. Je vindt ook contactgegevens van de
sportcontactpersonen van de school. Ga hier zorgvuldig mee om!
Daarnaast kun je vinden hoeveel finaletickets er per categorie te verdelen zijn. Dit kan wijzigen als er
veel wijzigingen zijn geweest, dus wees hier scherp op bij updates!
Een gele balk geeft aan bij wie de organisatie ligt. Als er meerdere gele balken in een poule zichtbaar
zijn, dan is er onderling overleg nodig om af te stemmen wie de organisatie of wie welke deel van de
organisatie voor zijn of haar rekening neemt.
Staat de datum nog niet in het schema, geef deze dan z.s.m. door. De regionale finale wordt dan ook
vermeld op de kalender/agenda op www.olympicmoves.nl. De datum mag niet later zijn dan vrijdag
23 april 2021!
Wijzigingen, afmelding en overstappen
Het kan zijn dat scholen nog van categorie willen wijzigen, teams willen afmelden of dat teams zich
melden om over te stappen naar jullie poule. Scholen horen dit (vanaf de kerstvakantie) zo spoedig
mogelijk rechtstreeks aan de lokale organisatie door te geven, met olympicmoves@kvlo.nl in de CC.
Kijk altijd goed of dit laatste ook gebeurt, aangezien ook mijn schema’s ten alle tijden moeten
kloppen! Dit is ook van belang bij het toekennen van finaletickets aan een poule en wijzigingen
daarop.
Als organisator een overstap aanvraag weigeren?
Als je als organisator vindt dat één of meer teams erbij niet ten goede komt aan de kwaliteit van je
toernooi (te vol/ongunstig aantal teams in een categorie/schema’s al klaar), dan mag je een aanvraag
van een andere school om deel te nemen weigeren.

Te laat terugtrekken van teams
Scholen moeten rekening houden met de afmeldtermijn van 3 weken voor het toernooi (zie
algemeen reglement). Wijs scholen daarop in je eerste communicatie. Scholen die toch nog
afmelden of wijzigingen binnen 21 dagen voorafgaand aan het toernooi (of zelfs niet op komen
dagen), krijgen een ‘boete’ opgelegd in de vorm van borginhouding. Zo willen we zorgen dat
organisatoren niet steeds opnieuw veel tijd kwijt zijn aan het maken en aanpassen van
wedstrijdschema’s. Dan blijft het voor de organisatoren ook leuk. Geef dus scholen/teams die te laat
afmelden of niet op komen dagen door aan olympicmoves@kvlo.nl !

2. VOORBEREIDING
Communicatie
(Direct) na de kerstvakantie starten de organisatoren met hun eerste communicatie richting de
scholen in hun poule. Maak een algemene mail waarin je – zover mogelijk – de volgende zaken
verwerkt:
- Voorstellen organisatie
- Datum
- Locatie
- Richttijden begin en einde
- Controle/bevestiging van opgegeven teams
- Tot welke datum wijzigingen/afmeldingen doorgegeven kunnen worden (21 dagen
voorafgaand aan regionale finale, anders wordt borg ingehouden)
- Scheidsrechters (indien van toepassing)
- Extra kosten (indien van toepassing)
Stuur 4 weken voorafgaand aan de regionale finale nog een herinnering, dat scholen nog 1 week de
tijd hebben om wijzigingen door te geven en voeg reeds bekende informatie over de regionale finale
toe. Stuur (nogmaals) de reglementen mee https://www.kvlo.nl/olympicmoves/alle-sporten.html
Stuur 2 weken voorafgaand aan de regiofinale het programmaboekje en (voorlopige)
wedstrijdschema.
Handige documenten
Om organisatoren te helpen bij de organisatie van een regionale finale zijn er een aantal downloads
op de website geplaatst: https://www.kvlo.nl/olympicmoves/regionale-finales.html Door deze
downloads te gebruiken kun je een echt Olympic Moves-beleving geven aan de regionale finale. De
volgende documenten zijn o.a. beschikbaar:
- Programmaboekje
- Certificaat (tickets voor The School Final)
- Bewegwijzering
- Briefpapier
- Brieven scheidsrechters
- Namenlijsten en wedstrijdbriefjes zijn per sport te vinden op
https://www.kvlo.nl/olympicmoves/alle-sporten.html

Praktische voorbereiding
Denk in de voorbereiding aan de volgende punten:
- Reserveer tijdig sportaccommodatie
- Zoek tijdig naar scheidsrechters, juryleden, etc.
- EHBO / calamiteitenplan
- Parkeersituatie voor auto’s en bussen
- Slechtweer-situaties
Wedstrijdschema
De organisatie mag naar eigen inzicht het wedstrijdschema maken, afhankelijk van de beschikbare
tijd en accommodatie. Er kan een hele of een halve competitie worden gespeeld, maar ook worden
gewerkt met poules en (kruis)finales. Als er aan het einde van de dag maar een gerechtvaardigde
einduitslag is, waarbij voldoende speeltijd is geweest.
Vanuit de organisatie dient er bij de spelsporten naar gestreefd te worden dat de teams minimaal
drie keer en tenminste 45 minuten tot één uur spelen. Uitzondering: een categorie heeft maar twee
teams. Verleng in dat geval de speeltijd, speel een ‘best of three’ of verzin een andere oplossing
zodat teams alsnog voldoende speeltijd krijgen.
De ervaring leert dat er in de eerste periode na de kerstvakantie ook vaak nog wijzigingen worden
doorgegeven. Begin dus niet te vroeg met het maken van het wedstrijdschema! Als alle scholen de
afmeldtermijn van 21 dagen aanhouden, zou je dus daarna kunnen starten aan het uitwerken van
het wedstrijdschema. Scholen ontvangen graag tijdig het programmaboekje en speelschema i.v.m.
het regelen van vervoer. Het eerste concept van het wedstrijdschema zou dus 2 weken van te voren
gemaild kunnen worden. Zijn daar nog opmerkingen over, dan is er nog voldoende tijd voor
aanpassingen.
Check nog voor de laatste maal of het aantal finaletickets klopt!
Scheidsrechters
Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijke officiële scheidsrechters (van lokale verenigingen) in te
zetten tijdens de regionale finales. Dat is lang niet altijd haalbaar, waardoor er ook regelmatig andere
oplossingen worden bedacht. Voorbeelden hiervan zijn: scholen worden zelf ingedeeld als
scheidsrechter (docent LO of andere bekwame personen), BSM-leerlingen of MBO-Sport-studenten
kunnen ook worden ingezet.
Zorg dat scheidsrechters goed op de hoogte zijn van de Olympic Moves reglementen, die meestal
afwijken van de officiële spelregels die scheidsrechters gewend zijn. Denk aan: wanneer is de
wedstrijd afgelopen (toeter of fluitsignaal scheids), hoeveel penalty’s worden er genomen bij gelijk
spel in (kruis)finales (meestal 3 in plaats van 5), tijdstraffen, etc. Haal de scheidsrechters voordat het
toernooi begint bij elkaar om dit (nogmaals) te bespreken in een scheidsrechtersbriefing.
Namenlijsten
Op https://www.kvlo.nl/olympicmoves/alle-sporten.html kun je namenlijsten vinden die scholen
moeten invullen. Gebruik deze ook! Ze kunnen handig/nuttig zijn ter voorkoming van het
overschrijden van het maximale aantal leerlingen in een team en ter controle bij protesten of
vermoedens van onreglementaire situaties. Je kunt de namenlijsten vooraf laten mailen of ter plekke
laten meenemen door de scholen.

3. OP DE DAG ZELF
Goede start van de dag
Er wordt aanbevolen om de dag te beginnen met een begeleidersoverleg/docentenbriefing. Hierbij
dient van iedere school een begeleider aanwezig te zijn. In dit begeleidersoverleg wordt gecheckt of
iedereen zich bewust is van de te hanteren reglementen en of er ten aanzien van die reglementen
bijzonderheden te melden zijn. Alle ingebrachte punten worden besproken en er wordt ter plekke
besloten hoe er mee wordt omgegaan. Er kan pas worden afgeweken van het reglement als iedereen
akkoord gaat. Echter, voor The School Final heeft dit geen gevolgen. Bij een, tijdens de wedstrijden
geconstateerde, overtreding van de vooraf afgesproken zaken volgt onherroepelijk diskwalificatie.
Wedstrijdorganisatie is hierin bepalend. Doet er zich tijdens het toernooi iets voor wat gevolgen
heeft voor de afspraken (bijvoorbeeld een team komt met een speler te weinig te staan door een
blessure) dan wordt het toernooi pas vervolgd na een eventueel nieuw overleg.
Begeleiding en coaching van teams
Olympic Moves is een schoolsportcompetitie. Dit houdt in dat begeleiding en coaching van teams
allereerst dient te gebeuren vanuit de pedagogische verantwoordelijkheid van de docent. Elkaar
hierop aanspreken hoort bij de professionele verantwoordelijkheid van elke docent binnen Olympic
Moves. Als organisatie is het belangrijk om regelmatig een rondje ‘langs de velden’ te doen om de
sfeer te proeven en direct te kunnen inspelen op (dreigende) onwenselijke situaties. Maak het
bespreekbaar en betrek meerdere sportdocenten hierbij!
Protesten
Indien er het vermoeden, dan wel bewijs, bestaat dat teams de reglementen van Olympic Moves
overtreden, dan kan er een protest worden ingediend. Voor zaken die zich voordoen op en tijdens
een regionale finale kan protest worden ingediend bij de ter plaatse verantwoordelijke
wedstrijdleiding. Samen met de aanwezige docenten behandelt de wedstrijdleiding het protest.
Indien de wedstrijdleiding er niet uit komt kan de afdeling schoolsport van de KVLO gevraagd worden
de situatie te beoordelen. Dit kan telefonisch of via het sturen van een mail naar
olympicmoves@kvlo.nl. Deze kan alleen een uitspraak doen omtrent overtredingen van het
geschreven reglement van de sport en niet over (scheidsrechterlijke) beslissingen die tijdens het
toernooi zijn genomen. Eenmaal gevraagd om behandeling door de KVLO, dan is dat oordeel
bindend.
In de bijlage vind je de meest voorkomende protesten en handelingswijze per situatie omschreven!
Voorkoming van protesten
De beste tips ter voorkoming van protesten nog even op een rij:
- Wijs in je communicatie vooraf (nogmaals) op de reglementen
- Zorg dat je goed op de hoogte bent van de reglementen en print ze uit!
- Laat namenlijsten inleveren
- Houd een briefing voor scheidsrechters voor aanvang van het toernooi (spelregels duidelijk,
eindsignaal = spel dood of niet, aantal penalty’s, etc.)
- Houd een briefing met begeleiders voor aanvang van het toernooi (juiste (aantal) spelers,
spelregels duidelijk, etc)
- Doe regelmatig een ‘rondje langs de velden’.

Doorgeven van de uitslag
Het is van belang dat het doorgeven van de uitslag zorgvuldig gebeurd. Gebruik hiervoor bij voorkeur
het Olympic Moves uitslagenformulier. In het schema kun je zien hoeveel finaletickets je mag
uitdelen per categorie. Houd hiervoor de laatste versie van het schema aan. Neem bij twijfel contact
op via olympicmoves@kvlo.nl. Achteraf uitdelen van finaletickets is beter dan ten onrechte
uitgereikte finaletickets moeten terughalen!
De winnaars van de finaletickets maak je in het uitslagenformulier dikgedrukt. Noteer ook 1 of 2
runner-ups, houd die dungedrukt. Die runner-ups heb ik soms nodig als er nog een plekje bij The
School Final vrijkomt. Uiteraard zijn de complete uitslagen ook welkom.
Geef de uitslag zo spoedig mogelijk na het spelen van de regionale finale door! Uiterlijk vrijdag 17
april 2020 heb ik alle uitslagen nodig!
Volgend jaar weer organiseren?
Wil je volgend jaar weer organiseren? Geef dit dan door, zodat dit in het nieuwe jaar al in de
inschrijfformulieren kan worden gezet als voorkeursoptie. Als er al een datum bekend is, ook graag
doorgeven! Organiseren wordt erg gewaardeerd!
Op het inschrijfformulier bij aanmelding voor de sporten kunnen scholen ook aangeven dat zij
(eventueel) willen organiseren.
Succes bij alle voorbereidingen!
Alvast enorm bedankt voor jullie bijdrage een de grootste èn mooiste schoolsportcompetitie van
Nederland! Laten we er allemaal weer een mooi Olympic Moves jaar van maken!
Namens Olympic Moves
Ivy van Hagen
E: olympicmoves@kvlo.nl
M: 06-22224356
W: www.olympicmoves.nl

Bijlage: Hoe om te gaan met protesten en onregelmatigheden

Heb je nog meer tips? Mail ze naar olympicmoves@kvlo.nl

BIJLAGE: Hoe om te gaan met protesten en onregelmatigheden
De lokale wedstrijdleiding moet proberen zoveel mogelijk protesten en onregelmatigheden op de
dag zelf op te lossen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de reglementen en laat je volledig
informeren van alle kanten. Indien mogelijk handelt de lokale wedstrijdleiding – eventueel na
telefonisch overleg met de KVLO – de situatie op. Betrek daarbij zoveel mogelijk de begeleiders van
de teams die hiermee te maken hebben (zowel het team dat voordeel heeft als het team dat nadeel
heeft).
Situatie: Een team heeft meer spelers dan is toegestaan.
Als dit voor aanvang van de eerste wedstrijd wordt geconstateerd, dan kan de begeleider nog kiezen
welke leerlingen het hele toernooi niet mogen spelen. Deze situatie is heel vervelend want die
leerling(en) is nu de dupe van het feit dat de begeleider het reglement niet goed heeft gelezen. Het
team is dan reglementair en mag in deze samenstelling aan het toernooi starten.
Als de begeleider zijn overtallige leerlingen niet wil teleurstellen, dan kan het team buiten
mededinging mee blijven doen aan het toernooi, maar zal wel als laatste eindigen in de poule. Op die
manier hebben die leerlingen wel gesport, maar hebben de andere teams geen nadeel van dit
onreglementaire team.
Situatie: Een team heeft een LOOT- of BVO-speler.
Als het vermoeden bestaat dat een LOOT-of BVO-speler staat opgesteld in een team waarop dit niet
is toegestaan, dan zoekt de wedstrijdleiding contact met de begeleider. Als 100% duidelijk is dat dit
het geval is, volgt diskwalificatie van dit team. Het team mag verder spelen in de poulefase, maar
eindigt als laatste in de poule.
Als op de dag zelf niet duidelijk is of dit vermoeden klopt, noteer dan de naam van de speler(s) (en
laat identificeren met hun schoolpas). Geeft dit bericht door aan de KVLO, die kan onderzoeken of
deze speler een LOOT-status heeft. Ondertussen gaat het toernooi verder. Zolang er geen zekerheid
hierover is, wordt het toernooi gewoon afgemaakt. Echter, als het team waarover twijfel bestaat in
de finale wint, wordt er toch geen finaleticket uitgereikt. Wees daar heel duidelijk over. Geef dan aan
dat de uitslag pas definitief is na contact met de KVLO. De lokale wedstrijdorganisatie zorgt dan dat
later de definitieve uitslag alsnog wordt gecommuniceerd.
Situatie: Een leerling speelt mee in twee teams.
Als een leerling met 2 teams heeft meegespeeld (=onreglementair) dan speelt het team waarin de
betreffende leerling als eerste heeft meegespeeld tijdens het evenement, normaal verder inclusief
betreffende leerling. Het team waarin betreffende leerling onreglementair heeft meegespeeld
vervolgt deelname aan het toernooi buiten mededinging en wordt met nul punten laatste in de
categorie. Betreffende leerling mag niet meer meespelen in dit team.
Situatie: Een team is het niet eens met de scheidsrechter
Beslissingen van de scheidsrechters zijn onherroepelijk. Zij beslissen tijdens een wedstrijd wat er
gebeurt. Achteraf klagen bij de wedstrijdorganisatie kan niet.

Situatie: Een leerling, team of begeleider vertoont wangedrag t.a.v. de scheidsrechter
Bij wangedrag ten aanzien van een scheidsrechter kan de wedstrijdorganisatie over gaan tot het
‘verloren verklaren’ van een wedstrijd. Bij herhaald wangedrag van een team kan de
wedstrijdorganisatie over gaan tot uitsluiting van het team. De begeleidende docent dient een
aanwezige en verantwoordelijke rol op zich te nemen bij wangedrag van zijn leerlingen!
Nogmaals: Veel problemen tijdens het toernooi kunnen voorkomen worden door vooraf goed te
communiceren.
Haal voor aanvang van het toernooi de begeleiders bij elkaar. Vraag of iedereen een reglementair
team heeft. Neem daar nog even de belangrijkste spelregels door en vraag of er nog ergens vragen
of onduidelijkheden over zijn. Laat vooraf de namenlijsten mailen of laat ze die meenemen op de dag
zelf. Bij protesten is dan makkelijker te achterhalen welke spelers er gespeeld hebben (of zouden
hebben moeten spelen).
Haal ook de scheidsrechters bij elkaar voor een briefing omtrent de spelregels en de
toernooiafspraken!

Veel succes!

