
 

 

Koninklijke Olympia S.C. Wijgmaal 
Voetbalvereniging KBVB 1349 – vzw 

Pastoor Bellonstraat 29, 3018 Wijgmaal 

 
Iedereen kampioen! 

 

 

 

 
Beste CP+-sterren, CP+-trainers en CP+-ouders 
 

Na een succesvol eerste tornooi op de Kick-Off in Peer begin september 2017 organiseert KOSC Wijgmaal 
zaterdagnamiddag 31 maart 2018 voor de eerste keer een heus voetbaltornooi voor kinderen van 6-14 jaar met 
een neuromotorische beperking (hersenverlamming en andere). 
 

Om alle kinderen maximaal speelplezier te gunnen kiezen we ervoor om wedstrijden te spelen in twee 
categorieën: 
 

Stappers* zijn kinderen die zonder hulpmiddelen kunnen stappen maar niet in staat zijn te lopen of te versnellen. Daardoor is 
het voor hen moeilijker om passes van medespelers te controleren of een bal van een opkomende speler te onderscheppen. Het spel zal 
hierdoor trager verlopen en er worden kortere afstanden afgelegd. De wedstrijdvorm 3-3 die we op de Kick-Off toepasten is voor hen 
ideaal omdat alle spelers daarbij veel aan de bal komen. 

Lopers* zijn kinderen die in staat zijn om te lopen en zelfs nog te versnellen. Door deze snelheid kunnen zij acties maken met 

de bal en een snelle pass controleren of onderscheppen. Het spel gaat bij hen sneller dan bij de stappers maar trager dan bij kinderen in 
het regulier circuit. Zij zijn echter in staat om zich aan posities op het veld te houden en ook gerichte passen te geven aan ploegmaats. De 
wedstrijdvorm 5-5 zoals die bij U7-U9 gehanteerd wordt is voor hen ideaal. 
 

Hoewel het aantal CP-voetbalteams in Vlaanderen dit jaar meer dan verdubbelde, zijn er nog steeds veel 
individuele spelers die niet in een CP-team kunnen spelen. Om ook deze spelers de kans te geven op hun 
niveau te voetballen kunnen zij individueel inschrijven voor één van beide categorieën. In functie van het 
aantal spelers vormen zij ter plaatse een ploeg of sluiten ze aan bij een andere ploeg.  
 

Wij willen op deze dag zoveel mogelijk kinderen plezier laten beleven aan voetbal, echter zonder dat winnen 
belangrijk is. Daarom zal er geen ranking opgemaakt worden. Deelname op zich is al een overwinning!  
 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen! 
 
Namens de organisatie en het CP+-team van KOSC Wijgmaal 
 
Patricia Van de Walle, Yoni Everaerts en Bruno Vanaenroyde 
 

 
Inschrijven kan door je aan te melden voor 9 maart ‘18 bij patriciavandewalle.thuis@gmail.com; 0495/92 56 27  

 
Geef naast je contactgegevens volgende informatie door bij aanmelding: 

 Team Stappers + aantal spelers (min 3, max 5 spelers => kleinere teams kunnen aangevuld worden 
met individuele spelers) 

 Team Lopers + aantal spelers (min 5, max 8 spelers => kleinere teams kunnen aangevuld worden met 
individuele spelers) 

 Individueel Stapper: naam + leeftijd 
 Individueel Loper: naam + leeftijd 

 
* Bij twijfel in welke categorie uw zoon of dochter best speelt kan u uw eigen trainer of Patricia Van de Walle (hoofdtrainer 
CP-team KOSC en kinderkinesitherapeut)  contacteren. 

 
Ten laatste 14 dagen voor het tornooi ontvangt u van ons alle praktische informatie. 
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