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 SKW-FOOT-FESTIVAL 2 tg 2 voor U-6 en 3 tg 3 voor U-7      

Zondag 23 oktober 2016 
 

Beste voetbalvriendjes, 
 

Graag nodigen wij jullie uit om met U-6 en U-7 deel te nemen aan ons SKW-Foot-Festival op zondag 
23 oktober 2016.  Tijdens onze 3

e 
en 4

e
 uitgave vorig seizoen mochten we telkens zo’n 150 

voetballertjes verwelkomen.
 

 

Voor onze vijfde editie kiezen we bij U-6 voor volgend format: 
 Uitsluitend wedstrijdjes 2 tegen 2 naar doeltjes van 3m x 1,5m. 
 SK Wachtebeke voorziet in één begeleider per terreintje i.f.v. leiding geven en doorschuiven. 
 Er wordt gespeeld in 2 sessies na niveau-indeling (= meest krachtige leeromgeving want geen 

enkel kind heeft baat bij een uitslag als 8-0, noch qua ontwikkeling noch qua succesbeleving). 
 Elke trainer deelt op voorhand zijn spelertjes in op basis van niveau (zie inschrijvingsformulier) 
 Per sessie voorziet SK Wachtebeke in maximaal 16 terreintjes van 16 x 10m. 
 Keizertornooi-formule met laddersysteem (één terreintje stijgen of dalen na elke wedstrijd). 
 Elk tweetal speelt 12 wedstrijdjes van 2 x 1’30” met 30” rust en 1’30” tussen elke wedstrijd.  

Na elke helft wordt er gewisseld van doelman.  Na elke goal keert het tweetal dat scoorde 
eerst terug naar de eigen helft vooraleer te verdedigen. 

 Het tweetal dat stijgt, mag de volgende wedstrijd aftrappen (= indribbelen).  
 Bij gelijkspel stijgt het tweetal dat het eerste doelpunt maakte.  Bij 0-0 stijgt het opkomende 

team verder door.  De laatste wedstrijd wordt er desnoods gespeeld tot er een winnaar is. 
 

Bij U-7 kiezen we voor dezelfde keizertornooiformule en gaan we voor 8 wedstrijdjes 3 tg 3 van 3 x 
2’00” aan dezelfde spelregels.  Het terrein is 20 x 12m. 
 

Onze SKW-Foot-Festivals hebben volgende doelstellingen: 
 Veel balcontacten per spelertje = FUN 
 Allemaal min of meer gelijke niveauwedstrijdjes = maximale SUCCESBELEVING 
 SENSIBILISERING OUDERS: jeugdvoetbal = spel van de kinderen (geen ouders op terrein) 
 VERANTWOORDE ARBEID-RUSTVERHOUDINGEN: korte wedstrijdjes, voldoende rust 

 

Locatie:  Sportstraat 6, Wachtebeke (voor gps-gebruikers best zoeken op ‘Stationsstraat 193’) 
    
Het inschrijvingsformulier kan u vinden in bijlage.  Gelieve dit door te mailen naar:  
 

Björn De Neve     Yvan Van Laer                                      
GSM: 0494 / 18 09 33     GSM: 0497 / 50 64 09 
skw.tvjo@gmail.com     skw.jsec@gmail.com 
 

We sluiten de inschrijvingen af op dinsdag 11 oktober 2016.  Uiterlijk vrijdag 14 oktober ontvangt 
u het speelschema. 
 

Onze voetbalvedetjes en hun begeleiders kijken alvast uit naar uw komst!               
 

Met sportieve groet,  
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