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G-voetbal
We spreken over G-voetbal wanneer enkele 
aanpassingen zijn verricht om het spelers 
met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking mogelijk te maken ook hun 
 partijtje mee te spelen. 

Individuele G-voetballers
Het uitgangspunt is dat elke G-voetbal-
ler als individu wordt benaderd tegen de 
achtergrond van zijn of haar specifieke 
mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is 
eveneens dat de meeste G-voetballers niet 
alleen lid worden van een club om voetbal 
te spelen, maar ook omdat met elkaar voet-
ballen gewoon gezellig is. Omdat iedere 
G-voetballer zijn eigen geschiedenis heeft, 
is het van belang dat trainers, coaches en 
begeleiders de bijzonderheden van hun 
spelers goed kennen. Een beschrijving van 
elke speler ken daarbij behulpzaam zijn.
Let op: het is niet zomaar toegestaan een 
dossier aan te leggen van sporters waarin 
ook medische gegevens staan.

Activiteiten
Diverse organisaties en verenigingen  
organiseren toernooien en activiteiten voor 
G-voetballers. Hieronder een overzicht:
> CBV-toernooi in Barendrecht
> Landelijke jeugd G-voetbaldag
> Johan Cruyff Schaal
> Districts G-voetbaldag
> G-voetbaltoernooien
> G-futsaltoernooien

Website
Op www.knvb.nl/g-voetbal staat veel 
 informatie over G-voetbal: een activiteiten-
kalender, informatie en nieuws.
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Ondersteuning
Ieder KNVB-district kent een afdeling wedstrijd-
zaken die de club kan helpen bij organisatorische 
zaken rondom de competitie. Denk aan program-
ma’s, standen en uitslagen. De afdeling onder-
steuning clubbesturen is actief op het gebied van 
onder meer accommodatieproblemen en beleids-
plannen. Daarnaast is er nog de afdeling voetbal-
technische zaken. Deze afdeling heeft expertise 
op het gebied van kaderscholing en voetbaltech-
nische ondersteuning op maat. Onder deze afde-
ling valt de projectmedewerker jeugd G-voetbal. 
Deze is specifiek aangesteld om het jeugd  
G-voetbal te stimuleren. Tot slot is er de werk-
groep G-voetbal. In deze werkgroep zitten 
enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor 
promotie en ondersteuning van het G-voetbal. 

Starten met G-voetbal
Als een vereniging wil gaan starten met 
G-voetbal, is het van belang de kritisch naar 
onderstaande punten te kijken. 
Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten:
> Doelgroep bepalen
> Sportaanbod
> Kader / Begeleiding
> Vervoer
> Sponsoring / Subsidie
> Contributie
> Materiaal
> Organisatorische integratie
> Overzicht betrokkenen
> Stappenplan
> Clinic / Informatiebijeenkomst
In de Handleiding G-voetbal staat een volledig 
overzicht.

Werving
Werving en behoud is een belangrijke peiler 
voor de continuïteit in het G-voetbal. Door 
middel van clinics voor scholen en informatie-
bijeenkomsten voor geïnteresseerden kun je 
zorgen voor nieuwe instroom van spelers. 
Bij onderstaande instanties kun je het beste 
terecht voor de werving van nieuwe spelers.
> (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
> Praktijkonderwijs
> Andere verenigingen uit de regio 
> Stichting MEE
Denk ook aan de nodige PR, om de G-voetbal 
activiteiten onder de aandacht te brengen.

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt sport-
projecten voor kinderen met en zonder  
handicap, in Nederland en daarbuiten.  
Voor meisjes en jongens met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking die gaan  
voetballen krijgt de KNVB steun van de  
Cruyff Foundation. Gezamenlijk uitgangspunt 
is de organisatie van de jeugdcompetitie,  
evenementen, informatiebijeenkomsten en  
cursussen voor kader.

Kaderontwikkeling
Voetballers hebben ondersteuning en begelei-
ding nodig. Zonder coach, (bege-)leider, 
scheidsrechter of chauffeur staan jonge voet-
ballers in hun hemd. Meer nog dan reguliere 
spelers hebben G-voetballers behoefte aan 
begeleiders en ondersteuners. Er zijn verschil-
lende  mogelijkheden voor de begeleiders om 
zich te ontwikkelen binnen het G-voetbal:
> Cursus G-voetbaltrainer
> Handleiding G-voetbal
> Districts-, regiokaderbijeenkomsten
> Symposium bij speciale evenementen

Informatie over deze cursussen is te vinden 
op www.knvb/academie of op te vragen bij 
het betreffende districtskantoor.
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