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Inleiding 

Veel peuters willen graag met een bal spelen. Er is peutergymnastiek,  peuter zwemmen, 
peuterballet, en nog veel meer sportieve activiteiten voor de kleintjes waarbij de kennismaking met 
het sporten centraal staat. Maar, en dat is enigszins verbazend, niet bij het voetbal. Bij het voetbal 
start men in het algemeen als men vijf jaar is. Het blijkt dat veel ouders het jammer vinden dat ze zo 
lang moeten wachten tot dat hun peuter op voetbal kan. Daar is bij SEV verandering in gekomen. Bij 
SEV kunnen peuters vanaf 2 jaar deelnemen aan peutervoetbal. 
 
Begin januari 2012 is SEV gestart met peutervoetbal in onze regio. Peutervoetbal voor de 
allerkleinsten, van twee tot en met vier jaar oud. Het idee en de achterliggende filosofie was duidelijk 
maar het is altijd maar afwachten hoe het in de praktijk uitpakt. De aanmeldingen overtroffen 
werkelijk alle verwachtingen en de aandacht in de media was meer dan we hadden durven hopen. 
Een aantal artikelen in het Algemeen Dagblad en uitzendingen bij TV en Radio West zorgden voor 
veel publiciteit en aanmeldingen. 
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder  en beginnen/hebben we steeds meer zicht  gekregen op 
de meest passende werkwijze en uitgangspunten die we bij het Peutervoetbal bij SEV hanteren. In 
deze handleiding proberen we uitleg te geven wat en waarom we onze werkwijze toepassen. Wat de 
rol van de ouders en begeleiders is en wat de opzet van de spel elementen inhouden. Want één ding 
staat vast; zonder de inbreng van de ouders is peutervoetbal in de huidige vorm niet werkbaar. De 
inbreng van de ouders is de basis van het succes. 
 
Deze handleiding is dan ook een hulpmiddel voor alle ouders, begeleiders en iedereen die betrokken 
is bij het SEV Peutervoetbal. Daarnaast is het ook een uitgebreide beschrijving van en over de 
werkwijze van SEV Peutervoetbal zodat de werkwijze binnen de vereniging SEV schriftelijk is 
vastgelegd en als leidraad kan dienen voor de toekomst en ten alle tijden kan worden overgenomen 
door andere SEV vrijwilligers. 
 
Iedereen is vrij om gebruik te maken van de inhoud van deze handleiding, er bestaat geen 
eigendomsrecht op en het gaat maar om één ding: peuters zo vroeg mogelijk kennis te laten maken 
met het beoefenen van sport.  Wel zouden we het op prijs stellen als de bron vermeld wordt. 
 
Leidschendam, augustus 2017 
 
 
 
 SEV Peutervoetbal 
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Wat is peutervoetbal  
Peutervoetbal heeft als doel om kinderen zo jong mogelijk met sport in aanraking te laten komen. 
Peutervoetbal is niet bedoeld om ze te leren voetballen maar om ze te laten toegroeien naar een 
gewenning aan het samen sporten met andere kinderen. Natuurlijk staat de bal daarin centraal. De 
meeste kinderen tussen de 2 en 4 jaar moeten nog leren om met andere kinderen te spelen. In de 
stap naar het moment dat ze daadwerkelijk op voetbal of een andere teamsport gaan, zit een groot 
gat. Op deze manier wordt deze stap minder groot en kunnen de kinderen in hun eigen tempo zich 
ontwikkelen. Sporten met jonge kinderen vraagt om aangepaste technieken. Peuters vinden het 
moeilijker om samen te spelen en zijn sneller afgeleid. Onze lessen zijn specifiek op deze doelgroep 
gericht. Spelenderwijs worden er (lichte) voetbalhandelingen aangeleerd.  We werken op een speelse 
manier aan conditie en werken met spelmaterialen die bij deze leeftijdsgroep past.  We houden 
natuurlijk goed rekening met de groei en kwetsbaarheid van deze jonge leeftijdgroep. Met behulp 
van speciale materialen en spelletjes zullen de kinderen elke week weer uitgedaagd worden. Maar 
het doel blijft dat de peuters het ontzettend leuk vinden om te ballen en te spelen. Bij SEV ligt de 
nadruk op Sport En Vriendschap, de naam zegt het al.  Anders dan bij veel andere verenigingen, waar 
men in veel gevallen meer geïnteresseerd is in de grote talenten van de club en waar de mindere 
voetballertjes er maar als vulling bij lopen. Bij ons is iedere peuter een talent. 
 
Het seizoen/lidmaatschap bestaat uit twee delen, eind augustus tot eind december en van januari tot 
eind mei. We streven er naar om met 50 kinderen te starten. Dit aantal is echt het maximale. Meer is 
jammer genoeg niet mogelijk gezien de grootte van de sporthal en de eventuele beschikbaarheid van 
de velden.  Een korte evaluatie bij de ouders toonde aan dat vooral de faciliteiten op ons complex 
zeer worden gewaardeerd. In het begin  gingen we op basis van de weersomstandigheden het veld 
op, daar zijn we van af gestapt.  Als gevolg van de mogelijke schadelijke aspecten van de korrels bij 
kunstgras hebben we deze keuze gemaakt. Liever voor de aller kleintjes geen risico. De oudere 
peuters, die vier en een half zijn hebben de mogelijkheid om op woensdagmiddag, geheel vrijblijvend 
en kosteloos, mee te trainen met de mini’s. 
 
Belangrijke uitgangspunten 
Het is belangrijk dat ouders en begeleiders een duidelijk beeld hebben van de uitgangspunten zoals 
die bij het peutervoetbal bij SEV van toepassing zijn. 

- Wij willen de kinderen zo jong mogelijk kennis laten maken met het sporten. 
- We doen dit op een speelse manier. 
- Het kind staat centraal. 
- De lessen zijn gericht op leren en ontwikkelen. 
- Inbreng van de ouders is vereist. 

 
De speelse manier bereiken we door de spelelementen speels af te stemmen op de leeftijdsgroep, 
waarbij het leuk moet zijn en waarin positief belonen belangrijk is. 
Het kind staat centraal, als een kind iets niet wil hoeft het ook niet. Vooral niet dwingen maar 
stimuleren. Elk kind heeft zijn of haar eigen weg te gaan. De een is schuchter en verlegen en de ander 
is een stuiterbal. We proberen elk kind op een manier die bij hen past te benaderen. 
 
Bij de leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar vinden er een aantal belangrijke ontwikkeling plaats bij de 
peuters. Sociale ontwikkelingen beginnen een rol te spelen zoals het leggen van contacten, de 
ontwikkeling van de sociale onafhankelijkheid van ouders, maar ook het bewust worden van zich zelf 
in een groep. Motorische ontwikkelingen zijn ook heel erg belangrijk, het leren  bewegen is dan ook 
een belangrijk onderdeel van ons programma. Emotionele ontwikkelingen beginnen zich te 
ontwikkelen, het veilig voelen speelt hierbij een grote rol. We bereiken dat door een houding naar 
het kind te hanteren waarin warmte, belangstelling en het geven van complimenten centraal staan.  
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De ontwikkeling van de creativiteit begint bij deze leeftijdsgroep een rol te spelen, alles kan. Een 
ander belangrijke aspect wat zich begint te ontwikkelen zijn de leer ontwikkelingen. De kinderen 
leren na te denken en gaan dingen begrijpen.  
 
Al deze ontwikkelingen komen naar voren in onze werkwijze die gebaseerd zijn op: 

- Speels (leuk, plezier) 
- Herhalen (herkenbaarheid) 
- Langzaam opbouwen (begrijpen, geduld) 
- Structuur aanbrengen (leren aanpassen in een groep) 
- Kleine groepjes (ze gaan elkaar leren kennen) 

 
Begeleiding  
De begeleiding bij het peutervoetbal is bepalend voor een goede organisatie en de garantie voor veel 
speel plezier voor de kinderen. Het is een leeftijdsgroep die veel aandacht en begeleiding nodig 
heeft. Bij de allerkleinsten is de aanwezigheid van een ouder noodzakelijk en gewenst. Het kind voelt 
zich daardoor veilig en zal makkelijker mee gaan doen met de spelletjes. Bij deze groep is de 
samenstelling dusdanig dat de ouder tevens  begeleider is.  
In principe is de samenstelling van de andere groep (2) vrijwel hetzelfde maar kan de ouder zelf 
bepalen wat goed is voor het kind, wel of niet de aanwezigheid van een ouder. 
De oefenstof is/wordt vooraf samengesteld door de coördinator SEV peutervoetbal en als er 
wijzigingen zijn wordt  de groepsindeling vooraf doorgemaild naar alle ouders.  
Waarom doen we dat? Omdat het belangrijk is dat alle ouders op de hoogte zijn van wat we gaan 
doen. Natuurlijk hebben de ouders/begeleiders altijd invloed en inspraak in de oefenstof. Elke groep 
heeft dus een  begeleider die de regie heeft. Na de warming up roept deze begeleider de kinderen en 
ouders van hun groep bij elkaar en geeft een uitleg over wat ze gaan doen. Het kan natuurlijk 
voorkomen dat een van de kinderen een dag heeft waarop ze wat moeilijk zijn te corrigeren of erg 
aanhankelijk zijn. Dat is heel normaal, elk kind heeft daar regelmatig last van. Geef dat dan even aan 
bij de ouders en begeleiders van je groepje. Zodat we daar op kunnen inspringen. Ruil dan even met 
een andere ouder die op dat moment geen begeleider is maar kan bijspringen. 
 
Indeling 
De peuters worden verdeeld in twee leeftijdsgroepen en binnen die groepen wordt eveneens 
rekening gehouden met zoveel mogelijk leeftijdsgenootjes.  
Groep 1 is van 2 tot en met 3 jaar, groep 2 is van 3 tot en met 4 jaar.  
Beide groepen bestaan uit 25 peuters. Binnen de leeftijdsgroepen worden dus weer kleinere 
groepjes  van 8 of 9 kinderen samengesteld die op basis van leeftijd het best met elkaar passen. Zo 
werken we dus met 3 groepen per leeftijdsindeling.  
 
In het kort komt dit neer op: 

Groep 1A (Aapjes) Groep 1B (Leeuwen) Groep 1C  (Olifanten) 

Groep 2A (Kanjers) Groep 2B (Toppers) Groep 2C (sterrenteam) 

 
Deze indeling heeft niets te maken met kwaliteit maar is gebaseerd op de fysieke verschillen die er in 
het algemeen zijn tussen deze leeftijdsgroepen. Mocht het zo zijn dat een kind beter tot zijn/haar 
recht komt in een andere groep dan is dat natuurlijk altijd bespreekbaar/mogelijk. De spelelementen 
zullen bestaan uit herkenbare terugkerende acties en zijn zoveel mogelijk afgestemd op de groep. 
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Werkwijze 
Tijdens het peutervoetbal is het speelveld in twee gelijke delen gedeeld, één voor groep 1 en één 
voor groep 2.  In de zaal plaatsen we banken op de middenlijn, om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
de peuters aan de haal gaan en naar de andere kant van het speelveld lopen. 
 Het trainingsveld bestaat dus uit een half veld. Beide helften worden opgedeeld in drie gelijke 
stukken waarop per groep getraind wordt.  
 
De ervaring heeft ons geleerd dat het beter is om bij de jongste leeftijdsgroep (groep 1) andere  
oefeningen toe te passen dan bij de wat oudere kinderen van groep 2.. Uitgangspunt is wel het 
spelen met de bal, vandaar dat er een aantal vaste terug kerende onderdelen zijn zoals het op doel 
schieten en het omschieten van kegeltjes. We beginnen de training met een warming up, waarbij 
groep 1 (A,B en C) gezamenlijk de warming-up  doen  en groep 2 (A,B en C )ook,  maar beiden op hun 
eigen speelhelft.  Een begeleider geeft aan wat we gaan doen, beetje springen, beetje rekken, 
looppas naar de overkant. Het wijst zich vanzelf.   
Na de warming- up gaan de kinderen verder met hun eigen groepje. De begeleider vertelt de 
kinderen en ondersteunende ouders wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. Bij de meeste 
oefeningen worden de groepen van 8 in twee groepjes van 4 verdeeld zodat de peuters niet zo lang 
op hun beurt hoeven te wachten want de kunst is om ze bezig te houden.  
Halverwege nemen we en pauze waarbij limonade wordt gedronken. Dat gebeurt met het eigen 
groepje omdat dan de gewenning aan elkaar het snelst plaatsvindt.  
 
Hoe gaat het in zijn werk 
Een korte uitleg wat jullie te wachten staat en hoe het programma is. 
Om 09.00 uur wordt de zaal geopende door een SEV coördinator, deze dient tevens als 
aanspreekpunt voor eventuele vragen etc. Deze coördinator kan je vinden in de zaal of vragen bij de 
commissiekamer.  Deze kamer bevindt zich bij binnenkomst van ons clubgebouw direct aan de 
rechterkant. De zaal is ingedeeld in twee helften. De helft aan het eind is voor groep 1 en groep 2 
doen hun spelletjes bij de andere helft. Bij de ingang staat een tafel, op deze tafel liggen  
stickers , schrijf met de aanwezige stift de naam van uw kind erop en plak die op de borst van je kind. 
Nadat de kinderen even hebben kunnen wennen aan de zaal gaan we van start met een warming-up. 
Beide groepen hebben hun eigen warming-up. Na de warming-up gaan de kinderen naar hun eigen 
groep. Waarbij de Aapjes links achterin met de spelletjes beginnen die op de indeling staat 
aangegeven, de  Olifantjes voor het doel en de Leeuwen rechts van het doel gaan met hun spelletjes 
aan de slag. Na pakweg 10 minuten wordt er gewisseld van helft. De Aapjes gaan naar het doel en de 
Olifantjes gaan naar de rechterkant en de  Leeuwen naar de linkerkant. Na 10 minuten wordt er op 
nieuw gewisseld. Daarna is er een limonade pauze. De limonade wordt door de Kantine 
medewerkers binnengebracht of kan worden opgehaald door een paar ouders. Ga met je groepje in 
een kring zitten en even drinken. Daarna de laatste speelronde en als afsluiting met de gehele groep, 
Aapjes, Olifantjes en Leeuwen Jan Huigen in de ton..Tot slot opruimen en nog even wat drinken in de 
kantine. 
Voor de oudere groepen, de Kanjers, Toppers en het Sterrenteam geldt dezelfde procedure. 
gezamenlijke warming-up en daarna in groepjes aan de slag met de spellen. Voor de nieuwe kinderen 
en ouders kan ik alleen maar zeggen volg gewoon de ouders die al in gewerkt zijn en ga gewoon mee 
in de stroom van het geheel 
 
Oefeningen groep 1 
Bij de allerkleinsten zal de nadruk meer op het spelen gericht zijn dan op het oefenen. We maken 
daar dan ook gebruik van een speelse manier van met elkaar bezig zijn waarbij de nadruk niet op het 
voetballen zal liggen maar op het spelen. Wel doen wel veel spelletjes met een bal waarbij we 
gebruik van verschillende attributen. Als de groep daar aan toe is zal steeds meer de nadruk op het 
voetballen komen te liggen.   
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Vergeet vooral niet dat  kinderen van 2 of 3 jaar een aantal maanden nodig zullen hebben 
om te wennen en na verloop van tijd zich lekker gaan voelen op het veld/zaal. Ze kunnen 
(vaak) nog niet samen spelen maar spelen naast elkaar. Het lijkt misschien of ze samen spelen maar 
zo beleven ze het zelf nog niet. Door al vroeg te oefenen zullen zij wellicht eerder kunnen samen 
spelen maar wat het belangrijkst is, is dat zij plezier hebben. 
  

1 C       Olifantjes 1 B         Leeuwen  1 A              Aapjes 

Begeleiders Begeleiders Begeleiders 

van alle peuters 1 ouder van alle peuters 1 ouder van alle peuters 1 ouder 

1. bal hoedje/grote bal 
kring/overschieten ouders 

1. penalty's 1. parcours/slurf/kegels 

2. parcours/slurf/kegels 
2. bal hoedje/grote bal 
kring/overschieten ouders 

2. penalty's 

3. penalty's 3. parcours/slurf/kegels 
3. bal hoedje / grote bal 
kring/ overschieten met 
ouders 

 GROEN  BLAUW  PAARS 

 
De groep waar de kinderen zijn ingedeeld hebben we een kleur gegeven. Onthoud dus goed welke 

kleur bij de groep van je kind hoort. Zoals de groepen staan aangegeven op de indeling beginnen we 

ook de spelvormen. de allerkleinste dus aan de rechterkant van het doel (bij het parcours/slurven). 

Gebleken is dat ze deze spelvorm het leukst vinden, daarna wordt er gewisseld van speelhelft en 

spelvorm. Let op ga dus gelijk na de warming-up naar het speelveld welke overeenkomst met de 

kleur indeling. 

  

Om te zorgen dat de kinderen bij alle drie de handelingen aan bod komen  is er een structuur 

ontwikkeld met oefenvormen en partijvormen 

Het programma voor groep 1 (de kleuren groen, blauw, rood) ziet er als volgt uit. 

09.00 - 09.05      Gezamenlijke warming -up 

09.05 - 09.15      Spelvorm 

09.15 - 09.30      Spelvorm 

09.30- 09.40       Drink pauze 

09.40 - 09.50      Spelvorm 

09.50-   09.55     Afsluiting Jan Huigen in de ton 

09.55 - 10.00      Opruimen. 
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Indeling veld groep 1 
 

Kanjers 
Onderdeel 1 

- Partijtje 
- Schieten van doppen, 

allemaal tegelijk 
- Spelletjes (koppen, 

stuiteren, enz) 
 

Toppers 
Onderdeel 2 

- Bank lopen 
- Bal gooien in mand 
- Kleine voetbal rollen 
- Rennen/schieten 

Sterrenteam 
Onderdeel 3 

Parcours; 
- Slalommen 
- Springen hoepels 
- Banklopen 
- Bal ‘ingooien’ in mand 
- Slurf kruipen 
- kegels omschieten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oefeningen groep 1 
 
Voetbal parcours 
We maken  een soort parcours met  een slurf, een pion en  een hoepel. Het begint met om de pion 
heen lopen dan door de  hoepel  springen, door de slurf heen kruipen en de bal in het doel schieten.  
Voetbal kegelen 
Binnen de groep worden er twee groepjes van 4 gemaakt. De kinderen proberen om de beurt de 
kegels om te schieten vanaf een afstand van ongeveer 5 meter. De ouders zetten de kegels weer 
overeind en de spelleider geeft aan wanneer er geschopt kan worden. Als iedereen geweest is doen 
we het nog een keer maar nu moeten ze de bal met de hand naar de kegels toe laten rollen 
 
Pauze limonade drinken 
Het halverwege pauzeren is belangrijk om de peuters even bij te laten komen en vooral te laten 
drinken. Elke groep krijgt een fles  limonade siroop met bekertjes. De groepjes gaan in een kring 
zitten en de peuters krijgen en hun limonade. 
 De begeleiders maken een praatje met de peuters…Wat doen jullie het goed,..Belangrijk voor het 
maken van contact met de peuters maar ook onderling. 
Grote bal 
Vier kinderen staan in hun vak en de andere 4 in het tegenovergestelde vak. De kinderen mogen niet 
uit hun vak en spelen de bal naar elkaars vak en terug.  
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Een alternatief is om de bal tegen de muur te schieten, waarbij telkens een andere kind mag 
schieten. Afhankelijk van de  leeftijd kunnen de begeleiders kijken wat en welke vorm het meest 
passend is.  
 
Vrijspelen 
Lekker vrij spelen met papa, mama , broertjes en zusjes, gewoon lekker nog even plezier maken. 
 
Opruimen 
 Het gezamenlijk met elkaar de  spullen bij elkaar zoeken en opruimen.    
  
Oefeningen groep 2 
Bij groep 2 gaan we wat meer de aandacht naar het voetbal verplaatsen,  Of kinderen enthousiast 
mee blijven doen aan het oefenen hangt af van het inspelen van de begeleiders op de 
belevingswereld van de kinderen.  
Hij of zij kan de kinderen stimuleren door met veel avontuur en leuke voorbeelden tijdens de 
oefeningen te werken. Daarbij gaat vrijwel  alles in de vorm van een spelletje en zoveel mogelijk met 
de bal. De accenten worden gelegd op drie belangrijke basisprincipes van het voetbal: lopen met de 
bal, naar elkaar overspelen en op doel schieten (Dribbelen, Passen/Mikken en Schieten).  
Om te zorgen dat de kinderen bij alle drie de handelingen aan bod komen  is er een structuur 
ontwikkeld met oefenvormen en partijvormen. Daarvoor is het verstandig om de groepjes op te 
delen in viertallen. Na de warming-up beginnen we met de spelvormen. Het speelveld is opgedeeld 
in drie vakken. Elke groep heeft een eigen vak (zie voorbeeld) , er wordt na verloop van tijd gewisseld  
van speelveld zodat elke groep gebruik kan maken van het echte voetbaldoel. Onderstaande 
oefeningen zijn dus gekoppeld aan het speelveld. 
 
Het programma voor groep 2 (de kleuren paars en geel) ziet er als volgt uit. 

09.00 - 09.05      Gezamenlijke warming -up 

09.05 - 09.15      Spelvorm 

09.15 - 09.30      Spelvorm             

09.30 - 09.40      Drink pauze 

09.40 - 09.55      Spelvorm (partijtje) 

09.55 - 10.00      Opruimen. 

Dribbelen 
Alle kinderen krijgen een bal en gaan met de bal aan de voet naar de muur dribbelen, daar staan 
voetbaldoeltjes waar ze in moeten schieten. Bij het roepen van remmen stoppen ze de bal door 
middel van de voet op de bal te plaatsen 
 
Auto rijden 
De kinderen dribbelen met de bal  aan de voet, binnen hun vak, gaan rechts af af links af en mogen 
niet tegen elkaar aan botsen. 
 
Passen/mikken 
Op het speelveld staan 2 pionnen dicht tegen elkaar en op een afstand van 10/15 meter proberen de 
kinderen één voor één de pionnen te raken. 
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Penalty schieten 
Penalty nemen en de bal  aan de voet mee terug nemen en achter aan sluiten in de rij.  
 
Dribbelen 
Naar het doel dribbelen waarbij een begeleider in de weg staat en waar ze omheen moeten. 
In één keer terug schieten 
Een begeleider staat in het doel en rolt de bal naar het kind, die komt aanlopen en schiet in één keer 
terug 
 
Pauze limonade drinken 
Het halverwege pauzeren is belangrijk om de peuters even bij te laten komen en vooral te laten 
drinken. Elke groep krijgt een fles  limonade siroop met bekertjes. De groepjes gaan in een kring 
zitten en de peuters krijgen en drinken hun limonade. De begeleiders maken een praatje met de 
peuters…Wat doen jullie het goed,..Belangrijk voor het maken van contact met de peuters maar ook 
onderling. 
 
Partijspel 4 tegen 4 
Hierbij laten we ze wennen aan een partij vorm 4 tegen 4. Het toepassen van de spelregels ligt in de 
hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich bij het begeleiden van vier tegen vier aan de zijlijn 
(dus niet in het veld). Hij/zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zoveel 
mogelijk te laten voetballen.  
Op het veldje bevinden zich alleen de spelers. De coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus 
niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Het is de bedoeling dat aan iedere zijde een 
ondersteuner/begeleider staat die de kinderen op hun speelveld houden en er voor zorgen dat alle 
kinderen de kans krijgen om aan de bal te komen (Dat kan je dan doen door even het veld in te lopen 
en ‘stiekem’ de bal naar een ander kind te schoppen). 
 
Meedoen 
Wij bemerken dat veel kinderen hun eigen invulling geven aan de spelvormen en door de zaal op 
zoek gaan naar de voor hun interessante dingen. We willen jullie er op wijzen dat dit lijdt tot een 
rommelige en ongestructureerde situatie, die voor de andere als storend kan worden ervaren. Het zo 
maar meedoen met een andere groep heeft dezelfde storende effecten. Wij verzoeken de ouders 
dan ook om zoveel mogelijk de indeling en de spelvormen te volgen die bij hun horen. Doe de spellen 
samen met je kind maar probeer ze zoveel mogelijk in en bij groepje te houden. 
  
Aanpassen van de spelvormen 
De oefeningen kunnen ten alle tijden worden aangepast aan de situatie. We hebben altijd wat 
alternatieven achter de hand zoals: 

 Overschieten met een grote bal,  splits de groep in tweeën en plaats ze tegenover elkaar en 
laten ze de bal naar het tegenovergestelde vak spelen De kinderen mogen niet uit hun vak en 
spelen de bal naar elkaars vak en terug. Een alternatief is om de bal tegen de muur te 
schieten, waarbij telkens een andere kind mag schieten. 

 Voetbal kegelen,  de kinderen proberen om de beurt de kegels om te schieten vanaf een 
afstand van ongeveer 5 meter. De ouders zetten de kegels weer overeind en de spelleider 
geeft aan wanneer er geschopt kan worden. Als iedereen geweest is doen we het nog een 
keer maar nu moeten ze de bal met de hand naar de kegels toe laten rollen 

 De bal naar elkaar overgooien, vangen en terug gooien,  bij deze oefening staan de kinderen 
tegenover elkaar en gooien elkaar de bal toe. Deze oefening doen we met een stoffen bal. 
Dat is makkelijker te vangen. 

 En soms als ze heel erg druk zijn laten we ze even flink rennen en doen we tikkertje 
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Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid ter plaatse te improviseren en de oefeningen enigszins aan te 
passen. 
 
Locatie 
Het sportpark de Kastelenring, Sportparkweg 4,  2263 SX, Leidschendam, complex van 
voetbalvereniging SEV. Peutervoetbal vindt plaats op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur  
 
Afmelden 
Voor de groepsindeling is het belangrijk dat we ruim van te voren weten wanneer een kind 
verhinderd is. Als de groep te klein is moeten we gaan schuiven om toch de kinderen in 
groepsverband te kunnen laten sporten. Maar ook als de begeleiders verhinderd zijn is het belangrijk 
dat wij dat tijdig weten zodat we voor vervangers kunnen zorgen en de kinderen daar niet de dupe 
van zijn. Even tijdig van te voren doorgeven, met de naam van het kind, en we kunnen daar passende 
maatregelen voor nemen. 
 
Ouders en andere belangstellenden 
Bij binnenkomst in de zaal melden de ouders zich bij een tafeltje waar één van onze mensen zal 
aangeven in welke groep en welk gedeelte van de sporthal de peuter moet zijn. We proberen zoveel 
mogelijk de groepen en begeleiders bij elkaar te houden. Dat is goed voor de groepsvorming. Er is 
dus van elk kind één ouder/verzorger in de zaal/veld die zich bezig houdt met hun kind en de groep.  
De overige ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden nemen plaats langs de kant. Het wordt 
anders een groot onoverzichtelijk geheel wat niet  bevorderlijk is voor de kinderen 
Eén van de ouders of begeleiders richt zijn of haar aandacht op hun peuter. Wanneer een ouder 
merkt dat zijn of haar peuter verdrietig is of er verloren bijloopt is het belangrijk dat de ouder even 
het kind opzoekt en samen met het kind aan de oefeningen meedoet en in ieder geval even één van 
de begeleiders daar op attent maakt. 
 
Materiaal 
Het materiaal waarmee wordt gespeeld is volledig afgestemd op de leeftijdsgroep. Er wordt dan ook 
gewerkt met diverse lichte ballen (plastic ballen, stoffen ballen, kleine leren ballen) 
 
Kleding 
Veel kinderen komen in voetbal tenues van bekende voetbalclubs of landen. Prachtig om te zien. 
Sportschoenen zijn vereist. Voor de zaal schoenen met een lichte zool. Verder makkelijk zittende 
sportkleding. In het voor of najaar kan het vroeg in de ochtend fris zijn, een trainingspak is dan aan te 
raden. In principe zijn de buitentrainingen op kunstgras. 
 
Kosten 
De kosten voor peutervoetbal bedragen €52,- per half jaar. Een acceptgiro zal door de 
penningmeester naar uw huisadres worden gestuurd. Op deze acceptgiro staat een 
betalingskenmerk vermeld die u bij betaling moet vermelden. Mocht u vragen hebben over de 
betaling kunt u contact opnemen met Bert Visser bert.visser@sev-voetbal.nl 
 
Verzekering 
Leden van SEV die in competitie verband uitkomen zijn door hun lidmaatschap in een door SEV 
afgesloten ongevallen verzekering, verzekerd.  
Dit geldt NIET voor de peuters, de reden is duidelijk, ze komen (voorlopig nog) niet uit in competitie 
verband. De peuters vallen dus gewoon onder uw eigen zorgverzekering. 
 
Nieuwsbrief 
Een belangrijk communicatie middel om jullie op de hoogte te houden van alle belangrijke  
ontwikkelingen is de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief wordt via de mail naar alle ouders gemaild. Check  
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dus vóór elke zaterdag je mail zodat je niet voor verassingen kan komen te staan. Voor overige 
informatie van en over SEV kunt u terecht op onze site www.sev-voetbal.nl  
 
Belangrijke tips 
Spelen en ontwikkelen staat centraal, 
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talent, 
Denk niet in termen als goed of fout, 
Stimuleer en wees positief, 
Praat mét de kinderen in plaats van tégen ze, 
Wees enthousiast tegen de kinderen, 
Benader het kind als individu, 
Stimuleer samen spelen. 
 
Voorbeeld functie:  
Als ouder heb je een voorbeeld functie. Als jij met andere kinderen praat en contact maakt zal je 
merken dat je kind dat gedrag over zal gaan nemen. Het zal duidelijk zijn dat dit een belangrijk aspect 
is in de sociale ontwikkelingen van uw kind. 
Verder is er in de gehandicaptentoilet op ons complex een commode aanwezig waar de allerkleinste 
kunnen worden verschoont. 
 
Vragen? 
Voor vragen, tips of opmerkingen kunnen jullie altijd contact opnemen via onze site 
sevpeutervoetbal@gmail.com . Tenslotte doen we het samen en dat bepaalt samen met jullie ons 
succes. Het kan ook zijn dat u graag iets meer wilt doen dan alleen als begeleider, graag. We zijn nog 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk zijn ideeën en spelvormen altijd van harte welkom 
en is de eigen inbreng en werkwijze mogelijk maar wel vanuit de door ons gestelde uitgangspunten 
waarbij niks moet maar plezier hebben voorop staat. 
 
Lid worden/Aanmelden 
U kunt zich aanmelden  via het aanmeldingsformulier op de volgende pagina. mail het naar 
sevpeutervoetbal@gmail.com .  
Het lidmaatschap bestaat uit twee periodes. De eerste periode loopt van eind augustus/begin 
september tot eind december en de tweede periode van begin januari tot eind mei. Het voordeel is 
dat je niet voor een  volledig seizoen  hoeft te betalen maar per periode. Opzegging  ruim voor het 
einde van de periode. 
 
Het kan zijn dat er even nog geen plaats is dan wordt de aanmelding op de wachtlijst geplaatst. De 
eerste keer is altijd een proefles, daarna willen we wel graag weten of de deelname wel of niet door 
gaat. 
 
Contactgegevens  
SEV ( Sport En Vriendschap) 
Sportpark Kastelenring 
Sportparkweg ,4 2263 SX  Leidschendam  
website: www.sev-voetbal.nl 
E mail: sevpeutervoetbal@gmail.com 

http://www.sev-voetbal.nl/
http://www.sev-voetbal.nl/
mailto:sevpeutervoetbal@gmail.com
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Inschrijfformulier SEV peutervoetbal 
 
 
 

Naam: 
 
 

 

Naam ouders/verzorgers: 
 
 

 

Adres: 
 
 

 

Postcode en woonplaats: 
 
 

 

Telefoonnummer: 
 
 

 

E-mail: 
 
 

 

Geboortedatum: 
 
 

 

Geslacht: 
 
 

 

Bijzonderheden kind*: 
 
(bv. druk, verlegen, schuchter, alles 
waarvan u vindt dat rekening mee 
gehouden dient te worden) 

 

Bijdrage ouder als vrijwilliger: 
 
(bedoeld wordt het leveren van een 
bijdrage als begeleider/ondersteuner 
van het peutervoetbal) 

 

 
 
 

mailen naar sevpeutervoetbal@gmail.com 


