
 

Mini’s voetbal bij SV Losser 

De doelstelling van deze opzet is om kinderen vanaf 5 jaar spelenderwijs kennis laten maken met 

voetballen in wedstrijd- en competitieverband. Door de kinderen in een voor hen bekende omgeving 

onderling wedstrijden te laten spelen leren zij hoe het is om wedstrijden te spelen, om te gaan met 

winst en verlies, spelregels, tegenstanders en spelleiders. Door deze competitie vorm aan te bieden 

denken wij dat de kinderen met een betere basis aan de reguliere competitie kunnen beginnen en 

het is natuurlijk ook nog eens hartstikke leuk! 

Trainingen 



De training voor de mini’s is elke vrijdag van 18.00 – 19.15 uur en staat onder leiding van Martijn 

Damhuis. De gehele groep traint gezamenlijk. Kom gerust eens langs om kennis te maken; uw 

zoon/dochter is van harte welkom om eens een keer mee te training en te kijken of het leuk is. 

Mini League weer van start!! 

Zaterdag 1 oktober begint het nieuwe seizoen van de Mini League. Matthijs Apeldoorn en Norbert 

Bruins gaan door met de opzet die al jaren een groot succes is! Jongens en meisjes spelen elke week 

gemixt in de Auto Reuvers Arena met als doel om de kinderen enthousiast te krijgen en te houden.  

De start is elke zaterdag om 9.30 en je wordt vriendelijk gevraagd om 10 minuten voor aanvang je te 

melden bij Norbert en/of Matthijs. Mocht je nog geen lid zijn van SV Losser meldt je dan snel aan 

via: https://svlosser.nl/club/lid-worden/ 

Peutervoetbal 

Vanwege het succes vorig jaar ook dit jaar weer in het programma van SV Losser opgenomen: 

FC Peuters in beweging. 

Voor alle 2 en 3 jarigen die bewegen leuk vinden en graag spelen met een bal. Onder leiding van 

sportdocente Martine Benneker leren de peuters hoe leuk het is te bewegen en te spelen met de bal 

en stimuleren ze zo hun breed motorische ontwikkeling. 

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar: fcpeutersinbeweging@gmail.com 

We starten op zaterdag 1 oktober en dan zijn er 8 lessen in deze cyclus. Bij je aanmelding ontvang je 

alle relevante info. 

Schrijf je snel in: Er zijn maar beperkte aantallen beschikbaar. 
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