Even voorstellen mijn naam is Fried van
Bokhoven de coördinator van de mini’s van
vv Haarsteeg
In Augustus 2009 ben ik gestart als mini coördinator van de
mini’s bij vv Haarsteeg. Inmiddels doe ik dit reeds al vele jaren
en heb ik gelukkig al heel wat blije en talentvolle mini’s zien
beginnen bij vv Haarsteeg.

Bij vv Haarsteeg is het zo dat een voetballer vanaf 4 jaar mag
beginnen met voetballen. Bij vv Haarsteeg hanteren we voor de
kleinste (4,5 en 6 jaar) ook geen wachtlijst. Elk kind (jongen of
meisje) kan gedurende het seizoen instromen.
Ons beleid voor de mini’s is gebaseerd op het

welpenvoetbal van de KNVB. Dit betekent dat
onze mini’s vooral veel plezier met de bal beleven en voornamelijk trainen.
Bij vv Haarsteeg zijn we ook omdat we geen wachtlijst hanteren
altijd op zoek naar nieuwe mini’s.
Voor meer informatie kan altijd contact opgenomen worden
Mailadres; friedvanbokhoven@hotmail.com
Telefoon; 06-27063182

Algemene informatie
Motorisch gezien is de 4, 5 of 6 jarige toe aan voetbal. Hij of zij is energievol en
actief. Hij rent liever dan dat hij loopt. Ook de waarneming neemt sterk toe en
met de oog – voetcoördinatie zit het dus wel goed. Dribbelen, mikken, het zit erin. De Mini-pupil kan nog geen twee dingen tegelijk doen. Gefixeerd zijn op de
bal en kijken wie er vrij loopt: verwacht het niet van hem. Het lichaam lijkt soms
in de war en dan past de snelheid waarmee hij dribbelt bijvoorbeeld niet bij de
ruimte die hij heeft of bij de situatie op het veld.
Wanneer mag een mini beginnen bij vv Haarsteeg?
Kinderen van 4 en 5 en 6 jaar die lid willen worden bij vv Haarsteeg mogen aan
2 trainingen deelnemen alvorens een beslissing wordt gemaakt te gaan voetballen. Voor de mini’s van vv Haarsteeg bestaat geen verzamel/wachtlijst. Kinderen
mogen gedurende het seizoen in overleg met de mini coördinator instromen.
Wat is trainen bij de mini's
Wat is trainen? Bij Mini-pupillen spreken we liever nog niet van trainen. Die term
doet iets teveel denken aan het doelgericht beter maken van spelers. Aan het
stilleggen van het spel, aan instructies, aan evaluaties. Bij Mini-pupillen is hiervan geen sprake. In deze allereerste jaren van hun hopelijk nog lange voetballoopbaan maken ze allereerst kennis met het voetbal. Ze ervaren de weerbarstigheid van de bal en ontdekken en passant alle hoeken van het onafzienbare
veld.
De training van Mini-pupillen op zaterdag morgen en woensdag middag
duurt ongeveer 60 minuten en kent de volgende opbouw. 1. Startvorm, uitrazen
en dollen met de bal. 2. Spelvorm op basis van dribbelen. 3. Spelvorm op basis
van passen/mikken. 4. Spelvorm op basis van schieten. 5. Partijvorm. 6. Gezamenlijk opruimen. Het samen opruimen met de kinderen is een vaste gewoonte
en de begeleiders hebben voor de training alle spelvormen al uitgezet. Een training voor Mini-pupillen bestaat dus uit een reeks van drie afwisselende, vereenvoudigde maar uitdagende spelvormen, waarbij elke speler veel balcontacten
heeft en oefent op voetbalhandelingen.
Tot slot ervaart hij de toepassing van die handelingen in een afsluitende partijvorm. Deze partijvorm wordt ingestoken op niveau om elk kind aan de bal te laten komen.
Deze structuur is gestoeld op de overtuiging dat kinderen stapsgewijs leren.
Door na te doen en door te proberen.
Overige activiteiten mini’s
Gedurende het seizoen worden er voor de mini’s verschillende activiteiten gepland.
Externe toernooien (dit voor de ervaring van wedstrijden spelen)
Oefenwedstrijden (om overgang naar F-pupillen te verkleinen)
Open mini toernooi (voor werving van nieuwe leden)
Overige activiteiten (soccerhome, speelparadijs, keeperclinic enz.)

