Nieuwsbrief Mini Pupillen 11-08-2012

Aan

: alle kaderleden en ouders van mini pupillen

Betreft

: afspraken maken voor activiteiten/ of wedstrijdjes tussen de verenigingen

Voor

: de voetbalclubs in Groot Venlo

==================================================================================
•
•
•
•
•

Mini pupillen spelen 4:4 voetbal op een veld van 30 – 20 meter.
De Doeltjes zijn 3 meter lang en 1 meter hoog, doelen met pinnen vastzetten.
De veldjes zijn op de hoekpunten van een hoofdveld. De bestaande lijnen zoveel mogelijk
gebruiken en de overige lijnen met schijfjes om de 10 meter afbakenen.
Maak voorafgaande aan de wedstrijd even contact op met de tegenstander en ga samen met
de tegenstander de activiteit inrichten.
De tegenstander komt met een / twee of zelfs drie viertallen op zaterdagochtend voor een
uitwisseling van een activiteit (4 :4). Bij een ongelijk aantal wordt het aantal gedeeld door
vieren en worden telkens wisselende wedstrijdjes gespeeld van maximaal 10 minuten. Na 10
minuten draaien de teams door naar een volgend veld met een andere tegenstander.

Praktische regels:
1. De wedstrijd begint met de bekende toss; oftewel de partij die de toss wint mag aan de
aftrap beginnen. * * Dus niet meer de bal in het midden neerleggen en op teken de
kinderen op de bal laten sprinten; dit kan vervelende blessures voor uw kind opleveren.
2. Ingooien bestaat nog niet voor de mini pupil en daarom wordt er telkens ingedribbeld/
gepasst door een speler.
3. Na drie wedstrijdjes van maximaal 10 minuten mag iedere spelers twee pogingen doen om
EEN strafschop te nemen van 7 meter met keeper. Twee teams gaan dus op twee
verschillende doelen proberen te s scoren.
4. Voor overige informatie kunt u terecht op de KNVB jeugdvoetbalwijzer van district Zuid II
waar u nog meer informatie kunt inwinnen over het 4:4 voor mini pupillen.
5. Voor meer Informatie: KNVB district Zuid II, project begeleider Mini Pupillen/ Clubcoach:
Jan Trienekens: 06 – 485 425 83
Succes met mini pupillen.

