
A.W.C. Mini’s Champions League



Xander

1. Jax

2. Jack

3. Ruslan

4. Eden

5. Sem

6. Jack Kollen

Simon

1. Finny

2. Morris

3. Noud Hendriks

4. Javi

5. Dook

6. Matz

Matthijs & Karo

1. Seth

2. Ruben

3. Stas

4. Morris

5. Siem

6. Alex



Jeroen

1. Dylan

2. Joris

3. Noud Pullens

4. Sepp

5. Sef

6. Ties

Stefan

1. Luuk 

2. Noah

3. Boas

4. Guus

5. Ömer

6. Lux

Thijs & Joost

1.Klaas

2. Ibrahim

3. Borre

4. Sven

5. Teun

6. Lars



Onderwerp Spelregels 1/2

Aantal spelers
We spelen in principe vijf tegen vijf. Indien beide teams zes spelers hebben, kan er voor 
worden gekozen om te spelen met een wissel, of om het veld iets groter te maken. 
Er wordt gespeeld zonder keepers. 

Wissels Indien een team een speler meer heeft, wordt er door dat team gespeeld met een wissel. De 
trainer zorgt dat er continue wordt door gewisseld. Zorg bij koud weer voor een extra vest.    

Veld We spelen op velden van 30m x 20m. 

Begeleiding Er is geen spelbegeleider/scheidsrechter. De teambegeleiders zorgen gezamenlijk voor een 
goede voortgang van het spel. Positief coachen, het spelplezier van de spelers staat voorop. 

Scoren Er mag alleen gescoord worden vanaf de helft van de tegenstander. Dus niet vanaf eigen helft. 

Aftrap De aftrap van een wedstrijd wordt genomen met de bal op de middenstip en met beide teams 
op hun eigen doellijn. 

Doelpunt Nadat er is gescoord dribbelt een speler van het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen 
de bal in naast het eigen doel. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft 
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Achterbal De achterbal wordt door een speler naast het doel in gedribbeld. Zorg dat er voldoende 
afstand wordt gehouden. 

Uitbal Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen (dus niet passen of 
schieten). Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden. 

Hoekschop Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te 
dribbelen, in te passen of in te schieten. Er mag meteen uit een hoekschop worden gescoord. 

Vrije bal Een vrije bal wordt alleen bij hoge uitzondering gegeven. Deze mag genomen worden door de 
bal in te dribbelen, in te passen of te schieten vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven. 

Na een wedstrijd De trainers zien er op toe dat alle spelers elkaar bedanken/feliciteren na iedere gespeelde 
wedstrijd door middel van een ‘boks’ of handje. 

Spelbeeld Als het verschil in doelpunten in een wedstrijd groter wordt dan 3 doelpunten (bv. 4-0, 5-1 etc), 
dan kan de tegenstander met wissel een extra speler in brengen. 

Afsluiting Aan het einde van iedere speeldag wordt er afgesloten met het nemen van penalty’s. 


