
    

Leeftijdscategorieën  

F-pupillen:     het jaar dat ze 7 jaar zijn/worden 

Kiddy’s:        het jaar dat ze 6 jaar zijn/worden 
Mini’s:  vanaf 4 jaar 

Wanneer? 

Vanaf september tot het einde van het seizoen 

spelen we onderlinge wedstrijdjes op de 

zaterdagmorgen. De training is op 

woensdagmiddag. 

 

 
 

De training 

Op woensdagmiddag trainen de Mini’s en 

Kiddy’s op het veld van Roda.  

Die trainingen hebben vooral een speels 

karakter. 

Voor de training van de allerkleinsten wordt het 

veld in vieren opgedeeld, waarna de spelertjes 

volgens een circuit elk kwartier van veld 

wisselen. Elke trainingsdag kent een bepaald 

thema, maar twee onderdelen keren vaak 

terug: partijtje spelen en penaltyschieten.  

 

 
 

Trainingstijden: 

Zowel de Mini’s als de Kiddy’s trainen op 

woensdagmiddag van 16 uur tot 17 uur (op 

verschillende velden). 

 

De wedstrijden 

Op zaterdagmorgen spelen we op kleine 

veldjes, die zijn uitgezet op het hoofdveld van 

Roda ’46. 

Zowel door de Mini’s als Kiddy’s worden elke 

zaterdag meerdere 

wedstrijden van ongeveer 

10 minuten gespeeld. 

Als er even niet wordt 

gevoetbald nemen alle 

kinderen elke zaterdag een 

strafschop. 

Er wordt niet tegen andere 

verenigingen gespeeld. Dat 

heeft als voordeel dat er niet 

hoeft te worden gereisd.  
 

Voetbal vanaf 4 jaar 
 

 
   

............ bij Roda ‘46 
 
Bij Roda ’46 in Leusden wordt door de 

allerkleinste jongens en meisjes vanaf vier 

jaar gevoetbald!. 

  

Er wordt op een speelse, leuke, maar toch 

leerzame manier getraind en gevoetbald. We 

rennen een beetje met de bal, spelen een 

wedstrijdje, proberen wat doelpunten te 

maken, of spelen tikkertje met de bal.  

Het is prachtig om de kinderen bezig te zien.  

 

En samen ballen in een echt tenue en met je 

voetbalschoenen aan, is al een hele ervaring. 

 

Veel bewegen, sportief plezier met elkaar 

beleven, lekker actief zijn, leren omgaan met 

winst en verlies, blijdschap en teleurstelling. 

Dat zijn belangrijke redenen waarom Roda 

'46 is gestart met voetbal voor 4- en  5-

jarigen.  
 
Mini’s en Kiddy’s 

De vier- en vijfjarige voetballers heten bij 

Roda “Mini’s”, terwijl de zesjarige leden 

“Kiddy’s” worden genoemd. 



Wisselbeker 

Gedurende 6 weken spelen de kinderen een 

onderling toernooi om een wisselbeker.  

Na zes speelweken worden de kinderen 

opnieuw ingedeeld en begint een nieuwe 

wedstrijdenreeks. 

 

Wedstrijdtijden 

Van september tot juni worden elke 

zaterdagochtend tussen 8.30 uur en 10 uur 

meerdere wedstrijdjes van ongeveer tien 

minuten gespeeld. Voorwaarde is wel dat het 

veld door de consul is goedgekeurd. 

Vanaf de kerst tot begin maart hebben we een 

winterstop. Dan worden er geen wedstrijden 

gespeeld, maar er wordt wel getraind in die 

periode. 

 

Teamindeling 

Lekker bewegen is een reden om te sporten, 

maar ook het ontmoeten van andere kinderen 

is belangrijk. We willen dat de kinderen leren 

omgaan met anderen.  

Verder proberen we de teams ongeveer even 

sterk te laten zijn. Daarom voetballen de 

jongens en meisjes gedurende zes zaterdagen 

in een team en daarna worden ze opnieuw 

ingedeeld. 

 

 
 

Outfit 

In de ledenshop van Roda zijn speciale kleine 

broekjes en kousen te koop. Ook 

scheenbeschermers en voetbalschoenen 

moeten zelf worden gekocht. Het aanschaffen 

van een clubshirt is bij de Mini’s en Kiddy’s niet 

nodig. Roda ’46 verschaft shirtjes in 

verschillende kleuren. Zolang uw kind deel 

uitmaakt van een team krijgt u een bijbehorend 

shirt in bruikleen. Daarna worden de kinderen 

opnieuw ingedeeld en ontvangt u een ander 

shirt te leen. 

 
Vier tegen vier 

Op de zaterdagmorgen spelen de kinderen vier 

tegen vier op een klein aangepast veld. Tijdens 
wedstrijden bestaat een complete ploeg in het 

veld uit vijf spelers. Gespeeld wordt zonder 

keeper. Wissels zijn onbeperkt toegestaan 

(doorwisselen). 

De spelvorm 4 tegen 4 is een uitstekend middel 

om kinderen in deze leeftijd zelf te laten 
ontdekken wat voetballen is en ze 

spelenderwijs te leren voetballen.  

In 4 tegen 4 vinden we alles terug dat het 

partijtje op straat zo aantrekkelijk maakte. Het 

is een wedstrijd, je komt veel aan de bal, er 

kunnen veel doelpunten worden gemaakt. 

Kortom alle bedoelingen van het voetbalspel 

komen er in naar voren. 

 

 
 

Tijdens trainingen en wedstrijden gaat het er 

om dat de karakteristieke elementen van 

voetbal binnen de spelbedoelingen geleerd 

kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat 

centraal.  

Veel balcontacten tijdens het spelen, 

aangepaste speelruimte, vereenvoudigde 

spelregels en minder complexe 

voetbalsituaties zijn naar ons idee de 

ingrediënten om het spel sneller te leren in 

deze leeftijd. 

 

Contributie 

Als uw kind bij de Mini’s of Kiddy’s gaat 

spelen berekent Roda contributie. Op 

www.roda46.eu zijn de contributiebedragen 

vermeld. Uw zoon of dochter wordt door Roda 

’46 aangemeld bij de KNVB, waardoor het 

automatisch verzekerd is.  

 

Website 

De Mini’s en Kiddy’s hebben hun eigen 

website. Daar vind je informatie, het laatste 

nieuws, uitslagen en veel foto’s. Kijk snel op 

www.everyoneweb.com/roda46 

 

Informatie en aanmelding 

Heeft u belangstelling, wilt u een inschrijf-

formulier of is iets niet duidelijk. Neem gerust 

even contact op met de 

coördinator van de Mini’s en 

Kiddy’s, Chris Visser:  

06-25189585. 

 

Ook voor aanmelding kunt u 

bij hem terecht.  


