Kaboutervoetbal
Heeft u een zoon of dochter van (4 en) 5 of 6 jaar die graag wil voetballen?
Dat kan bij V.V.Z.A., gelegen in het park tussen Schothorst, Kattenbroek en Zielhorst.
Kaboutervoetbal bij V.V.Z.A. is voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar en is bedoeld als aanloop naar
het pupillenvoetbal. In het jaar dat ze 7 jaar worden stromen ze door naar de F-pupillen, waar ze dan
dankzij hun “kabouter-ervaring” al een aardig balletje mee kunnen trappen.
Trainen en spelen
Het plezier voor de kids staat voorop! Bij de kabouters wordt onder deskundige begeleiding op een
speelse, leuke, maar toch leerzame manier getraind en gevoetbald. Lekker rennen met de bal, het
spelen van een wedstrijdje, proberen wat doelpunten te maken, of tikkertje spelen met de bal.
Kortom, veel bewegen, lekker actief zijn, leren omgaan met winst en verlies, blijdschap en teleurstelling.
En samen ballen in een echt tenue en met eigen voetbalschoenen aan, is al een super ervaring.
Tijden
Het kaboutervoetbal vindt plaats op woensdagen (trainingen) en zaterdagen (wedstrijdjes).
De training is elke woensdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur. De onderlinge wedstrijdjes
zijn elke zaterdagochtend van 9:00 uur tot 9:30 uur op het hoofdveld.
Van ouders wordt verwacht dat zij aanwezig blijven en een handje meehelpen.
Kleding
De kabouters hebben geen V.V.Z.A. voetbaltenue nodig. Tijdens de trainingen volstaat een zwarte (korte)
broek, een T-shirt of een trainingspak met liefst zwarte sokken. Ouders/verzorgers wordt gevraagd om al vanaf
het begin voetbalschoenen en scheenbeschermers aan te schaffen. Scheenbeschermers zijn namelijk verplicht
gesteld door de voetbalbond KNVB. Voor proeftrainingen kunnen deze geleend worden van VVZA.
De wedstrijdjes (op de zaterdagen) worden gespeeld in het tenue dat door de trainer/coördinator wordt
uitgedeeld. Dit tenue is en blijft eigendom van V.V.Z.A..
Informatie, aanmelding, contributie
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Ivar Dekkinga via mail: projecten@vvza.nl.
Aanmelden kan elke dinsdagavond tussen 19:00 en 20:15 uur in de V.V.Z.A.-kantine bij de
ledenadministratie. De contributie bedraagt € 65,- per seizoen. Voor het voorjaar is dit € 32,=.
Kabouters worden door V.V.Z.A. aangemeld bij de KNVB, waardoor ze automatisch verzekerd zijn.
Als uw kind 4 jaar is dan kunt u al wel inschrijven, daarmee voorkomt of verkort u een mogelijke wachtlijst.
Proeftraining
Uw kind kan deelnemen aan een proeftraining op een woensdag.
Meestal kan dit ter plekke geregeld worden, dan kunt meteen even kijken. Maar het kan te vol zijn, daarom is
het handig om voor de zekerheid even te mailen naar eerder genoemd e-mailadres.
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