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Aanbod voor de Mini’s 
De mini’s staan aan het begin van hun voetbalavontuur. Allereerst is het mogelijk om een aantal 
proeftrainingen te volgen. Wil je dat? Kom gewoon een keer langs op de woensdagmiddag of meld je aan via 
minis@lsvv.nl of via jeugd@lsvv.nl.  
Is het bevallen? Dan wordt uw kind lid van LSVV, gaat trainen en vaak ook al wedstrijdjes spelen. 
Veel activiteiten.  
Ook krijgen de ouders de contributie-nota in de brievenbus. Dat hoort ook bij een lidmaatschap. Maar wat 
wordt er allemaal georganiseerd voor de jongste telgen bij LSVV? 

Training 
Vanaf September starten de trainingen. 1 x per week, op woensdag van 15.00-16.00 uur wordt er, onder 
leiding van hoofdtrainer Sip Klaver en met hulp van enkele assistant-trainers (vaak ouders), aan de beginselen 
van het voetbalspel geschaaft.  
 
In de donkere wintermaanden wordt er in de sporthal getraind. Tussen kerst en de voorjaarsvakantie vinden 
deze trainingen plaats in sporthal Geestmerambacht. Tijd wordt vastgesteld aan de hand van de 
beschikbaarheid in de sporthal.  
 
In het voorjaar gaan de trainingen weer naar buiten en gaan door tot ergens in mei.  

Wedstrijdjes 
Zijn de spelers toe aan het spelen van 4x4 wedstrijdjes, dan worden ze ingedeeld in een mini-team. Met 
regelmaat is er een speelprogramma met enkele andere verenigingen in de regio. Dit kan bij LSVV zijn, maar 
ook bij andere verenigingen.  
 
Dit vindt tussen de 8 en 10 x per jaar plaats en zijn altijd op de zaterdagochtend. 
Bij de teams worden begeleiders gezocht. Hulp daarbij is altijd gewenst. Tenues en ballen zijn geregeld.   
 
Ben je nog niet toe aan het spelen van wedstrijdjes? LSVV organiseert dan ook onderlinge wedstrijdjes met je 
vriendjes/vriendinnetjes van dezelfde leeftijd!  

Events  
Enkele keren per jaar vinden er bij LSVV events plaats waarbij ook activiteiten voor de mini’s worden 
georganiseerd. Te denken valt aan het Oudejaars (zaal-)voetbaltoernooi, clinics/trainingsbijeenkomsten in de 
vakanties en het LSVV Krautboy jeugdtoernooi aan het einde van het jaar.  

Mogelijke hulp 
LSVV is een voetbalvereniging voor de leden en georganiseerd door een hele reeks vrijwilligers. Hulp is altijd 
gewenst. Diverse rollen zijn beschikbaar. Denk daarbij aan leider of trainer van een team, organisator van 
activiteiten, hoofdleider/coordinator van de mini’s of een andere leeftijdsgroep, hulp bij het toernooi, 
gastheer/-vrouw in de kantine/bar, organisatie op een wedstrijddag (bestuursdienst).  
 
Al met al genoeg te doen dus meld je aan! 
 
Organisatie en verdere informatie loopt via de jeugdcommissie bij LSVV.  
 
Contact via minis@lsvv.nl 
 
 

 
LSVV, Join the Club! 
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De Jeugdbeleving bij LSVV  

Eerste vorming 
• Elke voetballer, of hij nu meer of minder aanleg heeft, krijgt bij LSVV mogelijkheden om zich optimaal te 

ontwikkelen als voetballer als wel in de beleving en het plezier, die hij zoekt tijdens die vrije 
tijdsbesteding. 

• Bij de jeugd staat de opleiding centraal en dus boven het leveren van prestaties en dus het resultaat van 
de wedstrijd. Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op leerdoelen, die centraal staan 
tijdens de trainingen. 

• Er wordt in de jeugd bij LSVV gespeeld volgens de team- en veldindelingen die zijn vastgesteld door de 
KNVB in het jeugdplan als gepubliceerd.  

• Elk nieuw lid in de mini’s (O7/O6) start, wanneer die daar rijp voor is, in principe in de eigen 4 : 4 
“competitie”. Is de pupil rijp voor de overstap naar 6 : 6, of schuift de pupil door naar de O8 categorie, 
dan kan dat doorschuiven naar de 6 : 6 plaatsvinden. 

• Bij de O7/6 (mini’s) spelen we met 4 : 4 zonder keeper en bij de O8/9/10-pupillen met 6 : 6, inclusief 
keeper. We moeten hier niet van afwijken door meer spelers in het veld te sturen, omdat dan de 
ruimtes te klein worden, en het aantal balcontacten per speler aanzienlijk zal teruglopen. 

• Bij de leeftijdsgroepen O11 en O12 wordt er in principe op een ‘half’ veld gespeeld, met teams van 8 
spelers, inclusief een keeper. Vanaf de O13 wordt er overgestapt naar een heel veld.  

• Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn. Elke speler moet individueel met een goede bal (maat en 
gewicht) kunnen werken.  

De Basis  

De Speler 

Mini (O7/6)  
Algemeen 
Kinderen in de mini leeftijd moeten het voetballen nog helemaal leren spelen. Zij moeten wennen aan typische 
voetbaleigen zaken zoals: bal/medespelers/tegenstanders/ scoren/regels/beperkte ruimte. Voor een mini-
speler levert de bal de meeste weerstand op, hoe en waar de bal raken, hoe en waar te gaan staan, etc. De 
speler moet wennen aan het "gedrag van de bal" onder alle omstandigheden. Alles staat in het teken van het 
ontwikkelen van het gevoel voor de bal. Winnen of verliezen wordt door de grote groep niet altijd als belangrijk 
ervaren. De spelvreugde is erg belangrijk. Geef toch elke speler de aandacht en niet alleen de "talentvolle".  
 
Leeftijdskenmerken 
-speels, veel bewegingsdrang, tijdens het spelen niet altijd bereikbaar voor tips.  
-zijn snel afgeleid, geen concentratie, veel afwisseling van oefeningen. 
-weinig sociaal, nog niet gericht op “samen spelen”, ‘de bal en ik’ is genoeg.    
-voetbal wordt als avontuur gezien, lekker spelen en rennen in alle vrijheid.   
-balgevoel is nog zwak ontwikkeld, ‘de bal is nog groot en doet niet wat ik wil’.  
-weinig kracht en uithoudingsvermogen, snel toe aan afwisseling, pauze en drinken.  
 
Trainingsaccenten 
Spelenderwijs (alles met bal) de eerste beginselen van het spel aanleren. Geleidelijk, maar vooral spelenderwijs 
worden de eerste spelregels ingevoerd.  
 
Competitie 
4 : 4 op een mini-veld, wanneer de pupil er aan toe is 
 
Veel plezier bij LSVV! 


