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VOORWOORD

Als bondscoach van de Belgian Red Devils ben ik een grote fan van G-voetbal.  Met 

zeven G-voetballers. Dit was zowel  voor onze spelers als onze tegenstanders een 
prachtige ervaring waarbij het plezier op en naast het veld overduidelijk voelbaar 
was. De puurheid en blijdschap die je te zien krijgt bij deze doelgroep is ongelofelijk 
mooi en zorgt spontaan voor een lach op ieders gezicht.

Ik ben dan ook trots om deze brochure over de opstart van G-voetbal binnen de voetbalclub 

te kunnen voorstellen.  Ik vind het namelijk belangrijk dat voetbalclubs investeren in 

een goede omkadering  voor onze G-voetballers zodat zij zich in de best mogelijke 

omstandigheden kunnen ontwikkelen. Deze jongens en meisjes verdienen om getraind te 

worden door goed  opgeleide trainers en te voetballen in een omgeving die aangepast is 

aan hun noden. 

Net als bij een voorbereiding voor een match van de Rode Duivels is de opstart van een 

G-voetbalwerking een kwestie van goed plannen, de juiste tactiek kiezen en de beste speler 

voor de verschillende posities op het veld zoeken. Het stappenplan uit de brochure biedt 

alvast een handig overzicht aan om je tactiek optimaal voor te bereiden zodat jouw club 

kan scoren met G-voetbal. 

Ik wens jullie alvast heel veel succes toe en hoop dat uw club en haar leden net zo’n grote 

fan worden van G-voetbal als ikzelf.   

Roberto Martinez, 

bondscoach Belgian Red Devils
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INLEIDING

“Niemand buitenspel” is een belangrijk streefdoel voor de KBVB en Voetbal 
Vlaanderen. In het kader van het UEFA Hattrick Social Responsibility programma 
en het beleidsplan van Voetbal Vlaanderen beslisten we dan ook om volop in te 
zetten op de verdere ontwikkeling van voetbal voor mensen met een beperking 
(=G-voetbal). 

Wij zijn alvast overtuigd van de meerwaarde van een G-voetbalwerking, maar we zetten 

graag voor jou even op een rijtje waarom de organisatie van G-voetbal interessant kan zijn 

voor jouw club.

Eerst en vooral kan je als club met een G-voetbalwerking een antwoord bieden op de 

sportvraag van mensen met een beperking. Op dit moment ligt de sportdeelname van 

personen met een beperking heel wat lager dan de sportdeelname van personen zonder 

beperking.  Er zijn dus nog heel wat mogelijkheden wat betreft de organisatie van G-sport. 

Je zorgt als club dus echt voor een sociaal-maatschappelijke meerwaarde door de oprichting 

van een G-voetbalwerking. 

Een G-voetbalwerking biedt ook kansen voor de club omdat je binnen een nieuwe 

doelgroep leden kan werven. Vaak zijn de ouders van deze doelgroep ook zeer betrokken 

en bereid om zich in te zetten als vrijwilligers. Bovendien zetten Vlaamse gemeentes 

en steden volop in op G-sport en kan dit de samenwerking met hen versterken. Via de 

G-werking kan je ten slotte jouw club op een positieve manier onderscheiden van andere

clubs uit de buurt.

G-voetbal biedt ook heel wat voordelen voor de deelnemers. Het zorgt niet alleen voor

een verhoging van de fysieke activiteit en fitheid, maar ook het sociale aspect is belangrijk.

Daarnaast kan G-voetbal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een

beperking verhogen.

Via deze brochure willen we voetbalclubs praktische informatie bezorgen om te starten met 

een G-werking binnen de club. Afhankelijk van de beperking van je doelgroep zal je met 

een aantal specifieke zaken rekening moeten houden. Door jezelf hierover op voorhand 

goed te informeren en voor te bereiden kan de opstart van je G-werking soepel verlopen. 

Indien je graag meer informatie wenst of een advies op maat van je club, kan je contact 

opnemen met Voetbal Vlaanderen.

We wensen je alvast veel succes toe! 
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WAT IS G-VOETBAL?

G-voetbal is elke vorm van voetbal die wordt beoefend door mensen met een fysieke,
psychische en/of verstandelijke beperking. Een G-voetbalclub is een club waar sporters met
een beperking 100% welkom zijn en er rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden.
Voor G-sporters is er voor elk wat wils: je kan G-voetbal zowel beoefenen op hoog niveau
als op recreatief niveau. Als club zijn er verschillende manieren om je G-sportwerking te
organiseren, nl. inclusief, exclusief of een tussenvorm. Het is steeds belangrijk om te luisteren
naar de noden van de doelgroep wanneer je de manier van werken vastlegt. We bespreken
deze verschillende vormen hieronder.

INCLUSIEVE G-VOETBALCLUB
Als je als club voor een inclusieve G-werking kiest, betekent dit dat voetballers met en 

zonder beperking samen of tegen elkaar voetballen. Je kan dit volledig doortrekken naar alle 

trainingen en wedstrijden of ervoor kiezen om enkel tijdens de trainingen iedereen samen te 

laten sporten. 

ORGANISATORISCHE INTEGRATIE
Clubs die op deze manier werken, zijn voetbalclubs die een G-afdeling of G-team hebben 

binnen hun reguliere voetbalaanbod. Dit team of deze afdeling wordt bij alle clubactiviteiten 

betrokken net zoals de jeugdteams en vrouwenteams. 

EXCLUSIEVE G-VOETBALCLUB
Clubs met een exclusieve G-voetbalwerking zijn clubs die enkel een werking hebben 

voor sporters met een beperking. Sommige doelgroepen vragen specifieke aanpassingen 

waardoor exclusief sporten noodzakelijk is. 
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DE VERSCHILLENDE G-VOETBALDISCIPLINES 
& DOELGROEPEN 

In dit hoofdstuk geven we uitleg over de verschillende doelgroepen en G-voetbaldisciplines. 
Daarnaast verzamelden we een aantal tips over hoe je met de verschillende doelgroepen kan 
omgaan en waar je rekening moet mee houden. We doen hiervoor beroep op de ervaring van 
verschillende G-voetbaltrainers en –begeleiders. Belangrijk is om steeds te focussen op hun 
mogelijkheden. Onderschat deze sporters niet! Betrek de sporters ook bij het maken van deze 
aanpassingen en toon altijd respect. Voor een meer uitgebreide opleiding kan je terecht bij de 
Initiator G-voetbal van Voetbal Vlaanderen & de Vlaamse Trainersschool. 

PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Een verstandelijke beperking is het gevolg van ontwikkelingen in de hersenen die 

zich voordoen voor de leeftijd van achttien jaar. De oorzaak kan genetisch zijn of 

omgevingsgebonden, maar meestal is de oorzaak onbekend. 

Deze mensen hebben vaak moeite met het leren van nieuwe of complexe informatie 

en vaardigheden. Daarnaast ondervinden ze ook moeilijkheden op sociaal gebied. Hun 

inlevingsvermogen is minder goed ontwikkeld en ook de sociale omgang met anderen loopt 

minder vlot. 

VE-VOETBAL
Er zijn al verschillende clubs in België die een G-voetbalwerking hebben specifiek voor 

mensen met een verstandelijke beperking. In een aantal provincies wordt er zelfs een 

officiële 8-8 competitie georganiseerd. Hoewel deze competitie toegankelijk is voor personen 

met diverse beperkingen, zijn de voetballers met een verstandelijke beperking hierin het 

meest vertegenwoordigd. Als club kan je ervoor kiezen om een VE-werking voor 

volwassenen of kinderen op te richten. Om de competitie voor iedereen uitdagend te maken, 

worden alle spelers & speelsters aan het begin van het seizoen gescreend zodat zij in het 

juiste niveau worden opgedeeld. 

MEER INFO 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/ve-voetbal

WIST JE DAT...
het Belgisch voetbal ieder jaar de Football Kick-Off organiseert? Dit is het grootste nationale G-voetbaltoernooi waar 

voornamelijk volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking aan deelnemen. Naast VE-voetbal wordt er 

echter ook een aanbod voorzien voor andere G-voetbaldisciplines.  Piet den Boer, ex-profvoetballer, is de ambassadeur 

van dit toernooi en zowel coaches als scheidsrechters uit het profvoetbal zijn op deze dag aanwezig om de meer dan 

900 spelers & speelsters aan te moedigen en te begeleiden. 
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TIPS & TRICKS I
TIPS VOOR CLUBS

• Bij deze doelgroep helpt het om reglementen te visualiseren. Daarnaast is het belangrijk

om in eenvoudige taal duidelijk te maken wat de regels zijn en hoe de club werkt.

• Betrek deze spelers bij alle clubactiviteiten. Op die manier voelen zij zich werkelijk een

deel van de club en leren zij op een informele manier kennis maken met leeftijdsgenoten.

Voor onze club is het de bedoeling dat het G-team echt een volwaardige 
ploeg is: zij trainen op hetzelfde moment als de andere teams, ze nemen 
deel aan al onze events,… 
G-VOETBALVERANTWOORDELIJKE K  RUPEL BOOM FC.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

Voor deze sporters is het belangrijk om in je trainingen een duidelijke structuur te voorzien 

en oefeningen op een eenvoudige manier uit te leggen. Creëer ook succeservaringen en 

maak het voor alle spelers interessant door goed te differentiëren. 

Tijdens de trainingen werken we vaak met kleuren. Aan de gele potjes 
moeten ze steeds verzamelen. Daarnaast gebruiken we ook kleuren om 
links en rechts aan te duiden. 
TRAINER VE-VOETBALPLOEG

WIST JE DAT...
er vier niveaus zijn binnen het VE-voetbal? 

• NIVEAU 1 VE-voetballers die een voetbaltechnisch, fysiek en inzichtelijk niveau hebben dat aanleunt bij dit van

spelers uit het reguliere voetbal.

• NIVEAU 2 VE-voetballers die een goed fysiek, voetbaltechnisch en  inzichtelijk niveau hebben. Ze begrijpen de

spelregels en kunnen die zonder externe hulp toepassen.

• NIVEAU 3 VE-voetballers met een eerder zwak fysiek, voetbaltechnisch en inzichtelijk niveau. Ze hebben begeleiding

nodig bij het aanleren van de spelregels.

• NIVEAU 4 VE-voetballers met een zeer zwak fysiek, voetbaltechnisch en inzichtelijk niveau. Ze hebben continu

begeleiding nodig bij het aanleren van oefeningen en spelregels.
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PERSONEN MET AUTISMESPECTRUMSTOORNIS 
Bij Autismespectrumstoornis (ASS) kunnen de problemen zich voordoen op verschillende 

aspecten van de ontwikkeling.  Zowel de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taalgebruik, 

voorstellingsvermogen, motoriek, zelfbeeld als gevoelens is beperkt. Hierdoor is het voor hen 

moeilijker om sociale contacten te leggen of te communiceren met anderen of ervaren ze 

problemen met het begrijpen van een spelsituatie.  

AUTIVOETBAL
Her en der in België ontstaan er teams die zich specifiek richten tot kinderen met een 

autismespectrumstoornis. Deze teams worden opgestart omdat sommige kinderen met ASS 

geen aansluiting vinden bij reguliere voetbalteams. Anno 2017 vind je al teams bij Club 

Brugge (voetbalkraks), Auti-voetbalclub-Waasland, Autivoetbal U-nited, asbl les autistes 

oubliés (Luxemburg).  

1 MEER INFO 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/autivoetbal 

TIPS & TRICKS I
TIPS VOOR CLUBS

• Structuur is het kernwoord bij spelers met ASS. Leg bij het eerste contact met de spelers

en ouders uit hoe alles in zijn werk gaat op de club. Je kan hen bijvoorbeeld een

stappenplan met duidelijke pictogrammen bezorgen dat elke keer wordt toegepast voor

een training. Op die manier kunnen de ouders hun kinderen voldoende voorbereiden op

deze nieuwe omgeving.

• Structuur betekent ook dat je ervoor zorgt dat zij telkens in dezelfde kleedkamer zich

klaarmaken. Dat zij telkens op hetzelfde uur trainen en match spelen. Wanneer je

veranderingen wil aanbrengen, is het belangrijk om hen hierop goed voor te bereiden

samen met de ouders. Je kan eveneens matjes gebruiken die de plaats van elke speler in

de kleedkamers aanduiden.

• Zorg ervoor dat deze jongens en meisjes kunnen trainen op het minst drukke terrein. Zij

zijn namelijk heel gevoelig voor allerhande prikkels en dit kan hen in de war brengen.

• Werk met kleine groepen en voorzie voldoende begeleiders.

Tijdens het Sintfeest van onze club moesten 
onze jongens van het G-voetbalteam als 
laatste bij de sint komen. Door de drukte 
waren ze helemaal in de war. We nemen dan 
ook mee naar volgend jaar dat we hen als 
eerste aan bod laten komen. 
TRAINER K  SCHELLE SPORT 
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TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Wees je ervan bewust dat spelers met ASS vaak moeilijk kunnen inschatten wat anderen

denken, willen en voelen. Wanneer zij een harde opmerking geven, is dit vaak niet zo

bedoeld.

• Wees in alle communicatie zo concreet mogelijk. Sarcasme en ironie begrijpen zij vaak

niet.

• Om je uitleg voldoende duidelijk te maken, kan je gebruik maken van pictogrammen die

je kan vinden via www.sclera.be.

• Wanneer zij voor bepaalde oefeningen moeten samenwerken, is het makkelijker voor

hen als zij hun medespelers al goed kennen. Hou hiermee rekening bij je trainingen.

• Wanneer je boos bent, spreek dit duidelijk uit en zeg hen ook waarom je boos bent. Zij

vinden het vaak heel moeilijk om emoties te begrijpen en door context te geven kan je

hen hierbij helpen.

• Deze jongens en meisjes hebben vaak moeite om met tijd om te gaan. Je kan tijdens

jouw training werken met een auti-klok die het aantal minuten visualiseert.

• Zorg voor zo weinig mogelijk ongestructureerde momenten. Zelfs pauzes kan je

structureren door steeds hetzelfde stramien (drinken, toiletbezoek, even zitten) op te

bouwen.

Bij ons hebben we de afspraak gemaakt dat hij zelf een time-out kan 
aanvragen wanneer hij voelt dat hij boos wordt. Vervolgens gaat hij even 
shotten op de platen en wanneer hij voldoende gekalmeerd is, komt hij zelf 
terug op de bank zitten. Vanaf dan weet ik dat ik hem terug mag opstellen.
TRAINSTER G-VOETBALTEAM
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PERSONEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING
Mensen met een fysieke beperking hebben een stoornis van het bewegingsapparaat. Vaak 

wordt er in deze groep een verdere onderverdeling gemaakt tussen rolstoelgebonden en 

niet-rolstoelgebonden sporters. 

PERSONEN MET CEREBRALE PARESE 
OF EEN TRAUMATISCH HERSENLETSEL
Kinderen en volwassenen met een cerebrale parese of een hersenverlamming beschikken 

over minder spiercontrole door defecten in de hersenen, vaak veroorzaakt door een 

tekort aan zuurstof in bepaalde hersengebieden. Dit heeft een effect op hun bewegingen, 

spierspanning, reflexen en houding. 

Een traumatisch hersenletsel kan ontstaan wanneer een plots trauma (vb. een zware klap 

tegen het hoofd) schade in de hersenen veroorzaakt. 

Sporters met een hersenverlamming of hersenletsel kunnen problemen ondervinden op vlak 

van motoriek, spelinzicht, waarneming, concentratie, communicatie en/of gedrag. Lopen, 

springen, evenwicht bewaren,… gaat vaak wat moeizamer. Als trainer is het belangrijk om 

aandacht te hebben voor vermoeidheidssignalen. 

CP-VOETBAL
CP-voetbal focust zich specifiek op kinderen en volwassenen met cerebrale palsie of een 

traumatisch hersenletsel. Daarnaast kunnen hier ook spelers en speelsters aan deelnemen 

met fysieke beperkingen waarbij CP of een traumatisch hersenletsel niet de oorzaak is. 

Volgens de officiële internationale reglementen wordt een CP-wedstrijd 7-7 gespeeld.

1 MEER INFO 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/cp-voetbal 

WIST JE DAT...
CP-voetbal tot en met 2016 een paralympische discipline was? In 1984, 1988 en 1992 namen we zelfs 

deel aan de Paralympische spelen met een nationaal CP-team. Zij schitterden toen op het podium met een 

respectievelijke gouden (1984) en zilveren (1988) medaille. 
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TIPS & TRICKS I
TIPS OP CLUBNIVEAU

• Zorg ervoor dat je accommodatie aangepast is aan spelers met fysieke beperkingen. Je

kan bijvoorbeeld voor hen kleedkamers dicht bij het terrein voorzien. Een loopplankje

kan ook al wonderen doen om te vermijden dat ze te veel trappen moeten nemen.

• Beschouw ze niet als buitenbeentje maar als een categorie op zich zoals U11 of U6

ook een categorie zijn. De kinderen vragen om een normale integratie in de club en zij

komen graag in contact met leeftijdgenootjes zonder fysieke beperking waarbij bepaalde

oefeningen samen kunnen worden afgewerkt.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Focus je op wat de kinderen en volwassenen met CP wel kunnen zodat zij voldoende

succeservaringen hebben tijdens de trainingen en wedstrijden.

• Hou rekening met hun cognitieve mogelijkheden: gebruik visuele cues, trek eerst de

aandacht, maak de oefeningen afwisselend genoeg, een afgesproken gebaar of signaal

is vaak veel duidelijker dan drie zinnen.

• Bied veel individuele oefeningen aan: de frustratie stijgt naarmate de partner in

partneroefeningen de bal niet goed controleert etc.

• Stel de ambitie van het kind/de speler voorop, niet die van de coach. Sta open voor de

inbreng van de kinderen/spelers.

• Besef dat het een groep is met kinderen/spelers van een verschillend niveau. Houd

rekening met de mogelijkheden van het kind/de speler, maar durf oefeningen te geven

die uitdagend zijn.

• Las voldoende rustmomenten in.

• Wees geduldig bij het opbouwen van de oefenstof en probeer hen continu te motiveren

om stap voor stap hun grenzen te verleggen.

• Differentiatie is belangrijk aangezien de individuele verschillen tussen kinderen met CP

groot zijn.

“Het evenwicht van deze kinderen is vaak beperkt. Een regel die wij 
afspreken is: van zodra iemand valt, ligt het spel sowieso stil of het nu een 
fout was of niet.”
CLUBVERANTWOORDELIJKE KOSC WIJGMAAL
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PERSONEN MET EEN AMPUTATIE
Bij mensen met een amputatie werd een ledemaat gedeeltelijk of volledig afgezet. Ook 

mensen die met een lidmaat minder werden geboren, vallen onder deze groep. De mate van 

lichamelijk functioneren hangt bij deze sporters af van de stomp en de hoogte waarop het 

ledemaat geamputeerd is. Het is mogelijk dat deze sporters een prothese hebben die een 

deel van de functie van het lichaamsdeel overneemt.

De stomp zelf kan erg gevoelig zijn. Fantoompijnen kunnen ook voorkomen bij deze 

mensen. Dit betekent dat zij pijn, warmte, kou, jeuk, enz. ervaren in het geamputeerde 

lichaamsdeel.  

AMP VOETBAL
Amp Voetbal wordt 7-7 gespeeld en is een voetbaldiscipline specifiek voor mensen met een 

amputatie. De veldspelers hebben allemaal een amputatie aan het been vanaf minimaal de 

enkel. De keeper heeft een amputatie aan de arm vanaf minimaal de pols. De veldspelers 

bewegen zich voort op het veld door middel van krukken en zonder hun prothese. 

1 MEER INFO 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/amputee-voetbal 

TIPS & TRICKS I
TIPS OP CLUBNIVEAU

• Bekijk samen met de spelers of de accommodatie voldoende aangepast is aan het

gebruik van krukken.

• Plan de trainingen van de spelers in op het veld dat zich het dichtst bij de kleedkamers

bevindt. Zo moeten ze geen te lange afstanden afleggen met hun krukken van de

kleedkamers naar de training en kunnen ze hun krachten sparen voor de sportieve

inspanning.

• De meeste spelers hebben in het dagelijkse leven een prothese. Voorzie voor hen een

opbergplek voor de krukken op de club zodat ze deze niet steeds moeten meezeulen.

WIST JE DAT...
Amp Football Belgium een vereniging is die op regelmatige basis geïnteresseerde mannen en vrouwen 

met een amputatie bij elkaar brengt om te trainen? De trainingen gaan meestal door in het nationaal 

voetbaltrainingscentrum in Tubeke. Zij hebben ook de ambitie om deel te nemen aan internationale 

wedstrijden & toernooien. 

WIST JE DAT...
Er reeds 42 landen een nationaal Amputee voetbalteam hebben?
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 TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Spelers met een amputatie raken sneller vermoeid dan spelers zonder amputatie. Las

voldoende rustpauzes in zodat het trainingsritme niet te hoog ligt.

• Deze spelers kunnen door hun amputatie last hebben van evenwichtsproblemen. Via

aangepaste trainingsstof kan je hier aandacht aan besteden.

• Veiligheid is bij deze groep zeer belangrijk omwille van de krukken waarmee men speelt.

Maak duidelijke afspraken met de spelers en kijk op voorhand na of het voetbalveld in

goede conditie is (vb. zonder diepe putten).

PERSONEN MET EEN ROLSTOEL
De fysieke beperkingen binnen de groep van rolstoelgebonden sporters zijn zeer gevarieerd. 

Je hebt mensen die enkel een beperking hebben ter hoogte van de benen, maar daarnaast 

vind je binnen deze groep ook mensen die ter hoogte van alle ledematen beperkt zijn in 

bewegingen, spierkracht,… Verder vind je ook verschillen tussen het soort rolstoel. Je hebt 

sporters die zich voortbewegen met een handbewogen rolstoel en sporters die gebruik 

maken van een elektrische rolstoel. 

Wanneer je graag met deze doelgroep wil werken is het belangrijk om op voorhand te 

onderzoeken of de accommodatie voldoende is aangepast aan de doelgroep (toiletten, 

brede doorgang, trappen,…). 

ELEKTRISCHE ROLSTOELVOETBAL
Voor mensen met een zware fysieke beperking die hen niet toelaat om een andere 

voetbalvorm te spelen, werd er Elektrische Rolstoelvoetbal ontwikkeld. De beperkingen 

van de meeste spelers zijn het gevolg van spierdystrofie en hersenverlamming. Elektrische 

Rolstoelvoetbal laat hen toe om op een aangepaste manier te kunnen voetballen. Hierbij 

wordt er gebruik gemaakt van elektrische rolstoelen. In tegenstelling tot andere vormen van 

G-voetbal worden de trainingen en wedstrijden gespeeld op een indoor basketbalveld.

WIST JE DAT...
de European Powerchair Football Association Europese Powerchair Football-toernooien organiseert? In 2014 nam er zelfs 

een Belgisch team deel aan de EPFA Nations cup. 
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TIPS & TRICKS I
TIPS OP CLUBNIVEAU

• Het belangrijkste voor deze sporters is de toegankelijkheid van de accommodatie. Check

op voorhand of alle noodzakelijke ruimtes zoals de kleedkamers, toiletten, kantine,…

toegankelijk zijn met een rolstoel. Je kan de doelgroep hier zeker bij betrekken om een

screening te maken van je accommodatie.

• Bekijk met de sporter of hij de mogelijkheid heeft om zelf voor zijn transport naar

de club te zorgen. Indien dit niet het geval is, kan je samen met hem en bevoegde

instanties naar een oplossing zoeken.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Deze spelers kunnen het snel te koud of te warm krijgen. Check geregeld of ze het nog

voldoende warm hebben, of voldoende afgekoeld zijn. Indien dit niet het geval is, kan je

hen een thermisch deken geven of voor extra afkoeling zorgen.

• Regelmatig stretchen is belangrijk bij deze doelgroep om spasmen en het trillen van

spieren tegen te gaan.

• Stimuleer hun zelfstandigheid en bied niet te snel jouw hulp aan. Wanneer zij hulp nodig

hebben, zullen ze dit vragen.
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BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
Binnen elke beperking vind je een grote variëteit tussen sporters. Dit is niet anders bij 

sporters met een visuele beperking. Zij kunnen problemen ondervinden op vlak van 

gezichtsscherpte en/of het gezichtsveld. Er kan ook een evolutie zijn doorheen de tijd 

waarbij de beperking erger wordt.

Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is het belangrijk om een aantal aanpassingen te 

introduceren in de sport die zij willen beoefenen. Deze mensen vertrouwen voornamelijk op 

hun gehoor- en tastzintuigen. Daarnaast hebben zij ook nood aan extra begeleiders. 

BLINDENVOETBAL  
Specifiek voor voetbal werd het 5-a-side voetbal uitgewerkt waarbij de vier veldspelers 

geblinddoekt voetballen en de keeper beschikt over een normaal zicht. Voor hun wedstrijden 

wordt er een boarding voorzien van minimum 1m hoog. Binnenin de bal zitten belletjes 

zodat de spelers horen waar de bal zich bevindt. Daarnaast staan er extra coaches langs de 

zijlijn om de spelers instructies te geven zodat zij zich kunnen oriënteren op het veld. 

1 MEER INFO 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-g-voetbal/blindenvoetbal 

WIST JE DAT...
er in het blindenvoetbal gebruik wordt gemaakt van de volgende classificatie?

• B1 Blinde spelers of spelers die enkel licht waarnemen. Alle spelers op het veld, behalve de keeper, dragen

blinddoeken. Enkel deze beoefening is paralympisch.

• B2/B3 Slechtziende voetballers. De regels verschillen op bepaalde vlakken ten opzichte van categorie B1.
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TIPS & TRICKS I
TIPS VOOR DE CLUB

• Deze spelers vertrouwen sterk op hun gehoor. Zorg ervoor dat zij tijdens de trainingen

in een geluidsarme omgeving kunnen voetballen. Plan hun trainingen in op de minst

drukke momenten.

• Zorg voor voldoende begeleiders. Zowel voor de training, wanneer zij begeleid moeten

worden naar het veld, als tijdens de training hebben zij continu nood aan feedback

zodat ze zich kunnen oriënteren.

• Pas je communicatie richting de spelers aan. Het is voor hen interessanter als je even

belt. Daarnaast zorg je er best voor dat je website voldoet aan de anysurfer richtlijnen.

• Veiligheid is zeer belangrijk. Zorg ervoor dat alles steeds goed opgeruimd is en er geen

ballen of ander materiaal op de grond blijft liggen. Vraag ook aan de spelers zelf welke

aanpassingen ze belangrijk vinden zodat ze zich veilig voelen.

• Werk met kleine groepen.

• Bestel een aantal rinkelballen (voetballen met belletjes) voor deze doelgroep.

• Zorg voor voldoende contrast: je kan voetbalmateriaal in felle kleuren (rood, felgeel,…) 

aanschaffen. Maak ook gebruik van groter materiaal: grote kegels in plaats van kleine

potjes. Dit helpt slechtziende spelers om voorwerpen beter te onderscheiden.

WIST JE DAT...
blindenvoetbal een discipline is op de Paralympische spelen?

De Belgian Blind Devils, het officieel nationaal blindenvoetbalteam dat erkend wordt door de KBVB, vertegenwoordigen 

ons land op Europese en Wereldkampioenschappen. In 2015 kwalificeerden zij zich een eerste maal voor het EK 

blindenvoetbal. De spelers worden gescout bij de bestaande blindenvoetbalteams in België.

1 MEER INFO 

https://www.rbfa.be/nl/nationale-ploegen/nationale-g-teams/belgian-blind-devils
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TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Begeleid je demonstraties verbaal. Je moet telkens tot in de puntjes uitleggen wat ze

moeten doen, waar ze moeten staan,… Daarnaast is het belangrijk om je instructies

regelmatig te herhalen en hen ook de afstanden, hoogtes en omgeving te laten voelen.

• Beschrijf zeer gedetailleerd en concreet wat ze moeten doen en besteed voldoende

tijd aan het aanleren van nieuwe bewegingen en het ontdekken van een voor hen

onbekende omgeving.

• Zorg voor structuur tijdens elk trainingsmoment, vb. stockeer het materiaal steeds op

dezelfde plaats,...

“Gedurende vier jaar beoefen ik deze sport. Het blindenvoetbal zorgt ervoor 
dat ik me kan overtreffen, geweldige mensen kan ontmoeten, te reizen en 
vooral mezelf verder kan ontwikkelen.”
SPELER BELGIAN BLIND DEVILS

“Ik ben slechtziend sinds mijn geboorte en speelde vroeger altijd voetbal 
bij een reguliere voetbalclub, maar sinds dat mijn zicht verslechterde rond 
mijn 17 à 18 jaar kon ik deze sport niet meer beoefenen. (…) In het begin 
geloofde ik er niet echt in en schaamde ik me zelfs een beetje om met 
een blinddoek te spelen. Ik ging echter vooruit en kreeg echt de smaak te 
pakken binnen deze buitengewone discipline. (…) Ik hou van de teamgeest: 
we winnen en verliezen samen. Het feit ook om met mensen om te 
gaan die zich in dezelfde situatie bevinden, helpt ons om te groeien op 
verschillende niveaus.”
SPELER BLINDENVOETBAL 
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DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Er is heel wat variatie tussen mensen met een auditieve beperking. Aan het ene uiteinde 

heb je mensen die licht slechthorend zijn en aan het andere uiteinde van het continuüm de 

mensen die volledig doof zijn. Met de hulp van een hoorapparaat kunnen slechthorenden 

toch gesproken taal verstaan. Voor dove mensen is dit niet mogelijk.

Mensen met een auditieve beperking kunnen evenwichtsproblemen ondervinden doordat 

hun binnenoor is aangetast. Daarnaast kan de communicatie vaak wat moeilijker verlopen 

omdat sommige doven en slechthorenden minder goed of zelfs helemaal niet kunnen 

meepraten binnen sociale contacten. 

VOETBAL VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Dove en slechthorende voetballers kunnen op een gemakkelijke manier geïntegreerd 

worden in een regulier voetbalteam mits enkele aanpassingen op vlak van communicatie 

(vb. fluitsignaal vervangen door een visueel signaal). In België zijn er al een aantal dove en 

slechthorende voetballers die trainen en wedstrijden spelen met een regulier voetbalteam. 

TIPS & TRICKS  I
TIPS OP CLUBNIVEAU

• Als je met een dove speler communiceert via een tolk is het belangrijk om steeds

oogcontact te maken met de dove speler.

• Organiseer een basiscursus Vlaamse gebarentaal voor je trainers. Dit kan hen helpen om

via een aantal gebaren te communiceren met de dove of slechthorende spelers tijdens

trainingen. Meer informatie vind je terug via www.fevlado.be. Je kan ook steeds op zoek

gaan naar een online woordenboek Vlaamse gebarentaal.

• Bespreek samen met de sporter welke communicatie hij prefereert.

• Wanneer je met de spelers schriftelijk communiceert, maak dan gebruik van eenvoudige

taal.

WIST JE DAT...
er een nationale ploeg bestaat met spelers die doof of slechthorend zijn? De Belgian Deaf Devils worden als nationaal 

team officieel erkend door de KBVB. Zij organiseren op regelmatige basis trainingen en oefenwedstrijden om zich voor 

te bereiden op de Deaflympics, Europese en Wereldkampioenschappen. In juli 2016 werden de Belgian Deaf Devils 

achtste op het WK Dovenvoetbal in Italië. Zij hebben in 2016 eveneens een U21 team opgericht om beloftevolle dove en 

slechthorende spelers de kans te geven om zich optimaal voor te bereiden voor een eventuele selectie in het nationaal 

team. 

1 MEER INFO 

https://www.rbfa.be/nl/nationale-ploegen/nationale-g-teams/deaf-devils-belgium  
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TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Zorg ervoor dat je steeds contact maakt met de speler vooraleer je iets uitlegt. Wanneer

de speler niet naar je kijkt, betekent dit dat zijn aandacht niet naar jou toegaat en hij

dus niet weet wat hij moet doen.

• Deze sporters maken vaak gebruik van liplezen om te begrijpen wat ze moeten doen.

Let erop dat je duidelijk articuleert tijdens je uitleg en praat voldoende traag.

• Laat op voorhand weten aan de scheidsrechter dat een speler doof of slechthorend is.

Dan kan de scheidsrechter hiermee rekening houden en weet hij ook dat het mogelijk is

dat deze speler gewoon doorspeelt bij een fout.

• Illustreer je trainingen visueel. Je kan bijvoorbeeld de oefening even schetsen of gebruik

maken van kijkwijzers.



23

PERSONEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
Een psychische kwetsbaarheid ontstaat door een stoornis in de waarneming en/of het 

denken. Deze groep mensen is zeer divers: bij sommigen duren de problemen slechts 

een korte periode. Bij anderen is er levenslang een invloed op hun dagelijks functioneren. 

Mensen die psychisch ziek zijn kunnen een aantal beperkingen ervaren op vlak van 

communicatie, emoties en/of gedrag. Mits goede therapie, adequate medicatie en een 

goede sociale ondersteuning kunnen symptomen tot een minimum beperkt blijven of zelfs 

helemaal uitblijven. 

Studies zijn het erover eens dat 1 op 4 mensen in zijn leven in aanraking komt met een 

psychische kwetsbaarheid. Het zou dus naïef zijn te denken dat er binnen het reguliere 

(jeugd)voetbal niemand rondloopt met psychische problemen, al dan niet van tijdelijke aard. 

VOETBAL VOOR PERSONEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
Parantee-Psylos organiseert voor de aangesloten clubs in elke Vlaamse provincie een 

recreatieve voetbalcompetitie exclusief voor sporters met een psychische kwetsbaarheid. 

Anno 2017 heeft het merendeel van de teams een duidelijke link met een zorgsetting binnen 

de geestelijke gezondheidszorg, anderzijds is het als voetbalclub ook mogelijk om deze 

mensen te integreren in de clubwerking. 

WIST JE DAT...
in Gent de Geestige Buffalo’s (exclusief voor sporters met een psychische kwetsbaarheid) werd opgericht. Dit team is  

gelinkt aan de community werking van KAA Gent, ‘Voetbal in de Stad’. 
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TIPS & TRICKS I
TIPS VOOR DE CLUB

• Mensen met een psychische kwetsbaarheid leven vaak geïsoleerd. De voetbalclub biedt

kansen om dit sociaal isolement te doorbreken. Stel een vertrouwenspersoon aan en ga

in dialoog met de betrokkene om te kijken wat je als coach of als club kan doen om

hem als sporter onder sporters te laten participeren. Soms kan dit van organisatorische

aard zijn (op training geraken), van financiële aard (lidgeld gespreid betalen, materiaal ter

beschikking stellen), ...

• Nodig deze mensen uit op alle clubactiviteiten. Spreek hen hier ook persoonlijk over aan.

Vaak hebben zij dat extra duwtje nodig om ervoor te zorgen dat ze voldoende zelfzeker

en gemotiveerd zijn om te komen.

• Stop deze mensen niet in een hokje. Bespreek samen met hen aan wie het belangrijk is

om te laten weten dat zij een psychische beperking hebben. Niet iedereen van de club

hoeft hiervan op de hoogte te zijn.

TIPS VAN TRAINERS VOOR TRAINERS

• Een speler die niet op een training aanwezig is of tijdens de training een lusteloze of

gepikeerde indruk laat, doet dit vaak niet uit desinteresse of onwil. Het kan een signaal

zijn dat hij/zij zich niet goed in zijn vel voelt. Dit op een volwassen manier bespreekbaar

maken met de speler kan een eerste belangrijke stap zijn om zich gewaardeerd te

voelen en (opnieuw) een plek te vinden binnen het team.

• Wees je er als coach van bewust dat een beperkte fysieke fitheid of zwaarlijvigheid een

gevolg kunnen zijn van het ziektebeeld en de medicatie en niet noodzakelijk een teken

is van onwil. Doseer de inspanningsgraad en bouw voldoende rust/drankpauze in.

• Geef de spelers de mogelijkheid om even een time-out te nemen wanneer ze zeer boos

of gefrustreerd zijn. Je kan een vaste plek binnen jouw zicht afspreken waar zij zich

even kunnen terugtrekken.

• De concentratie van deze sporters is niet altijd optimaal. Veel herhalen is dan ook

belangrijk.
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EEN G-VOETBALWERKING OPSTARTEN 
IN JE CLUB

Als jouw voetbalclub plannen heeft om met een eigen G-team te starten of een aantal 
G-voetballers op te nemen in de reguliere teams kan je onderstaande checklist bij de hand
nemen om alle stappen goed te plannen en uit te voeren. Breng zeker ook Voetbal Vlaanderen
op de hoogte van jullie initiatief.

Voor de opstart van je werking zijn er een aantal basisvragen die je samen met je 

initiatiefnemers even kan doorlopen:

ANALYSE VAN DE OMGEVING
• Zijn er al G-voetbalclubs in de buurt?

• Indien ja, wat is hun aanbod?

• Welke mogelijke doelgroepen bevinden zich in de buurt van de voetbalclub?

TIP 1 Op de website van Voetbal Vlaanderen vind je een kaart met alle G-voetbalclubs in  

Vlaanderen. Deze kaart wordt regelmatig geüpdatet http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/g-

voetbal-op-de-kaart-alle-activiteiten .

TIP 2 Via de sportdatabank van Sport Vlaanderen kan je alle G-sportclubs uit de buurt 

terugvinden. www.sport.vlaanderen 

TIP 3 Zoek in je buurt naar scholen, instellingen en organisaties voor mensen met een 

beperking. Op die manier krijg je een idee over welke doelgroepen er zich in jouw buurt 

bevinden. Een hulpmiddel hierbij is www.desocialekaart.be 

G-VOETBALAANBOD
Wat is het opzet en de doelstelling van het project?

• G-voetbaldiscipline .........................................................................................................................

• Aanbod (recreatief/competitief) ....................................................................................................

• Trainingsfrequentie (wekelijks/maandelijks/sporadisch) .............................................................

• Startdatum van het project ............................................................................................................

• Vorm van het aanbod (inclusief/exclusief/organisatorische integratie) ...................................
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DOELGROEP

Naar welke doelgroep is het G-voetbalaanbod gericht?

• Leeftijdsgroep.............................................................................................................................

• Geslacht (M/V/beiden) ..............................................................................................................

• Welke beperking(en) ..................................................................................................................

• Minimum aantal leden ..............................................................................................................

• Maximum aantal leden .............................................................................................................

TIP Bezoek eens een bestaande G-sportwerking en bespreek met hen de volgende zaken:
• Hoe zijn zij gestart?

• Welke moeilijkheden ondervinden ze?

• Hoe vinden ze leden?

• Welke voorzieningen hebben ze nodig?

• Hoe regelen ze vervoer?

• contact op met je gemeente- of staddienst.

Wanneer je over bovenstaande zaken een beslissing hebt genomen, is het belangrijk om 

samen met het clubbestuur een aantal mogelijke knelpunten of hindernissen te bespreken. 

Hieronder lijsten we de belangrijkste punten op. Je kan alvast de acties aanvinken die je 

reeds hebt ondernomen. Gebruik deze checklist om je vergaderingen met de werkgroep te 

structureren.
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INTERN DRAAGVLAK

De G-werking is opgenomen in het jaarplan en meerjarenplan van de club.

De raad van bestuur geeft de goedkeuring voor de opstart van een G-werking.

De trainers, Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO), … zijn op de hoogte en gaan ak-
koord met de opstart van een G-werking.

Er is binnen de club een persoon bereid om het aanspreekpunt en/of vaste contactpersoon te zijn 
voor de G-werking.
Naam en contactgegevens:

De club beschikt over een aantal vrijwilligers die de G-werking mee willen uitbouwen (begeleiders, 
leden werkgroep G-voetbal).
Namen:

SPORTACCOMMODATIE

Er is een zaal/voetbalterrein beschikbaar voor G-trainingen.

Er is een aparte kleedkamer beschikbaar voor de G-voetballers. 

De trainingen vinden plaats op een vast tijdstip en locatie.
Locatie + uur: 

TOEGANKELIJKHEID EN MOBILITEIT

De clubaccommodatie (kleedkamers, kantine, terreinen,…) is toegankelijk/ aangepast voor de 

doelgroep.

Zo niet, er is toestemming om een aantal infrastructurele aanpassingen te doen.

De sportaccommodatie is makkelijk bereikbaar voor de doelgroep met het openbaar vervoer.

Zo niet, de club heeft zich geïnformeerd naar alternatieve vervoersmogelijkheden.
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TIP 1 Wil je meer info over toegankelijkheid. Bezoek dan zeker eens de website van Inter vzw via www.inter.vlaanderen.

TIP 2 Maak je website toegankelijk. Meer info vind je op www.anysurfer.be . 

TIP 3 Plan op basis van de mogelijkheden van je accommodatie de trainingen voor jouw doelgroep vb. organiseer 

de training voor de blindenploeg op het minst drukke moment in je club want zij hebben stilte nodig om de bal te 

horen. 

OMKADERING

Er is een (kandidaat) G-voetbaltrainer. 

Naam + contactgegevens:

Zo niet, de club heeft een oproep gelanceerd voor een G-voetbaltrainer (intern/extern).

Er zijn extra begeleider(s) en/of reservetrainer(s). 

Naam + contactgegevens:

De club zal de begeleider(s), trainer(s) en bestuurders aanmoedigen om opleidingen en/of 

bijscholingen te volgen.

TIP Op de website van Voetbal Vlaanderen vind je alle G-voetbalopleidingen en –bijscholingen. Binnen het aanbod 

van de Vlaamse Trainersschool kan je vanaf 2017 de initiator G-voetbal volgen.

www.voetbalvlaanderen.be

MATERIAAL

De G-werking kan gebruik maken van het trainingsmateriaal van de club.

De club beschikt over voldoende G-voetbalspecifiek materiaal 

(bv. wanneer je blindenvoetbal organiseert).

Zo neen, de club heeft zich geïnformeerd naar de uitleendiensten voor G-sportmateriaal.

TIP Neem zeker eens contact op met de verantwoordelijke G-voetbal en provinciale coördinator van Voetbal 

Vlaanderen. Zij kunnen je meer info bezorgen over mogelijke subsidiekanalen. 
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FINANCIEEL

Er is een budget beschikbaar in de clubbegroting voor de G-voetbalafdeling
Huur sportaccommodatie: ...............euro
Aankoop materiaal: ...............euro
Promotionele kosten: ...............euro
Trainersvergoeding: ...............euro

Er is een kostenraming opgemaakt van uitgaven en inkomsten.

De club heeft de mogelijkheden voor extra inkomsten al onderzocht.

TIP 1 Clubs met een geldige audit kunnen vanaf 2017 bij Voetbal Vlaanderen projectsubsidies aanvragen voor 

projecten met betrekking tot G-voetbal voor jeugd.

TIP 2 Ook via www.gsportvlaanderen.be kan je meer info vinden over mogelijke subsidiekanalen voor G-sport. Hou 

daarnaast ook de projectoproepen van het Belgisch voetbal in het oog. Vaak is er binnen een projectoproep ook de 

mogelijkheid om een G-voetbalproject indienen.

SAMENWERKING EN NETWERKEN

Lokaal

De club heeft contact gehad met mogelijke partners uit de omgeving: scholen, instellingen, G-sport-
club, sportdienst.

Bovenlokaal

De club nam contact op met de G-voetbalverantwoordelijke van Voetbal Vlaanderen.

De club nam contact op met G-Sport Vlaanderen.

Lidmaatschap

De club is op de hoogte van de lidmaatschapsmodaliteiten van Voetbal Vlaanderen/KBVB.

De club heeft een duidelijk beleid rond lidgeld voor G-voetballers en eventuele kortingen.

TIP 1 De aansluitingskost van een G-voetballer bij Voetbal Vlaanderen / KBVB  is steeds het minimumtarief, 

ongeacht de leeftijd. Voor meer info, neem contact op met de G-voetbalverantwoordelijke van Voetbal Vlaanderen. 

TIP 2 In verschillende Vlaamse gemeentes wordt er gewerkt met een UITPas, een kansenpas. Het kan interessant 

zijn om te onderzoeken of de club kan instappen in dit project. 
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Wanneer je bovenstaande checklist volledig hebt doorlopen, is het belangrijk om even stil te staan bij 

de communicatie en promotie van je nieuwe G-voetbalwerking. Neem zeker contact op met Voetbal 

Vlaanderen zodat we jouw werking kunnen toevoegen aan onze G-voetbalkaart. We lijsten hieronder op 

welke stappen je kan zetten op vlak van promotie en communicatie. 

BEKENDMAKING BINNEN DE CLUB

Gegevens van de G-voetbalwerking worden opgenomen in de algemene clubfolder.

Nieuwsbericht op de clubwebsite, in het clubblad, elektronische nieuwsbrief.

Er is een afzonderlijke G-voetbalrubriek op de website.

De G-werking wordt voorgesteld op de jaarlijkse clubvoorstelling/algemene ledenvergadering aan 

het begin van het seizoen.

Info over de G-werking wordt gedeeld via de social media van de club.

De G-werking wordt voorgesteld aan de sponsors. 

ORGANISATIE VAN PROMOACTIVITEITEN

Eigen clubactiviteiten

Gratis proeflessen.

G-footfestival.

Extra sessie voor G-voetballers op de clubdag.

Demo/initiaties tijdens clubactiviteiten of als voorwedstrijd van de 1e ploeg. 

TIP Neem contact op met Voetbal Vlaanderen voor de organisatie van een G-footfestival op je club. 
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Activiteiten i.s.m. partners

Initiatieles/ stand op jaarlijkse gemeentelijke sportbeurs.

Initiatieles op een BLO-BuSO-school tijdens de les LO, middagsport, naschoolse sport, sportdag,…

Initiatieles in een zorgsetting.

Initiatieles of een actie in het kader van de “week van de sportclub”,…

ONTWIKKELING VAN PROMOMATERIAAL

Opmaken van een G-voetbalflyer.

Affiche.

Nieuwsbericht.

G-voetbalmascotte.

TIP 1 Zorg ervoor bij de opmaak van je flyer of affiche dat je volgende zaken vermeldt: locatie, doelgroep, datum + 

tijdstip, de activiteit die je aanbiedt (wie, wat, waar, wanneer).

ALGEMENE PUBLICITEIT

Lokale pers

Opname van artikel in streekkrant, gemeente- en regionale reclamebladen.

Contact met regionale televisie, radio.

Verspreiden van flyers en affiches

Reclamepanelen in gemeente/stad.

Sporthallen.

Bibliotheken.

Wachtzaal mutualiteiten, kinesitherapeuten, artsen, revalidatiecentra,…

Centra voor Algemeen Welzijn. 

Scholen/instellingen voor mensen met een beperking.

Belangenorganisaties.
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Bezoeken van de doelgroep

BuSO-scholen, reguliere scholen.

Zorgcentra.  

Het is belangrijk om regelmatig de G-werking te evalueren zodat alles vlot blijft verlopen en alle G-leden 

een kwalitatief aanbod krijgen. Voor deze evaluatie kan je volgende punten met de werkgroep bespreken. 

Je kan voor deze evaluatie ook even contact opnemen met Voetbal Vlaanderen zodat zij je met raad en 

daad kunnen bijstaan. 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Er zijn voldoende deelnemers in onze G-voetbalwerking.

Alle G-voetballers zijn aangesloten en verzekerd bij Voetbal Vlaanderen/KBVB.

De trainers en begeleiders namen initiatieven om zich bij te scholen.

Er is een clubbezoek ingepland samen met de medewerker van Voetbal Vlaanderen.

De G-voetbalwerking kwam regelmatig samen.

De G-voetbalcoördinator is goed bereikbaar voor ouders, trainers, G-voetballers.

G-voetballers worden voldoende betrokken bij de organisatie van G-voetbal binnen de club.

De club heeft voldoende middelen voor haar G-werking.

TIP 1 Praat ook met de ouders en G-voetballers over de G-werking: plus- en minpunten, suggesties 

voor volgend seizoen,… 

TIP 2 Neem contact op met de sportfunctionaris van de gemeente en de G-voetbalcoördinator van 

Voetbal Vlaanderen. Zij kunnen je helpen bij het evalueren van je G-werking.
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TIJDSLIJN

VOORBEREIDING

• Analyse van de omgeving

• G-voetbalaanbod bepalen

• Doelgroep bepalen

• intern draagvlak opbouwen

• Sportaccommodatie vastleggen

• Toegankelijkheid en mobiliteit checken

• Omkadering zoeken

• Materiaal bestellen

• Begroting opmaken

• Samenwerken en netwerken

• Lidmaatschap bepalen

1

DOEN

3

COMMUNICATIE

• Bekendmaking G-werking binnen de club

• Organisatie van promoactiviteiten

• Ontwikkeling van promomateriaal

• Publiciteit maken

2

EVALUATIE

4
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CLUBONDERSTEUNING EN OPLEIDINGEN

VOETBAL VLAANDEREN 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Wil jouw club starten met een G-voetbalwerking en heeft ze hierbij graag persoonlijke 

begeleiding vanuit Voetbal Vlaanderen? Dat kan! Neem contact op met 

G-voetbal@voetbalvlaanderen.be (02/477 12 45) voor een afspraak. 

BIJSCHOLINGEN EN WORKSHOPS
Voetbal Vlaanderen organiseert regelmatig opleidingsdagen en workshops over G-voetbal en 

dit in samenwerking met de clubs en provinciale G-voetbalwerkgroepen. Daarnaast is het 

als club ook mogelijk om een workshop of uitwisselingsmoment aan te vragen voor trainers 

en begeleiders in de club. Op de website www.voetbalvlaanderen.be vind je alle informatie 

over G-voetbalopleidingen en – bijscholingen. Meer info: G-voetbal@voetbalvlaanderen.be 

INITIATOR G-VOETBAL
Vanaf 2017 organiseert de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met Voetbal 

Vlaanderen een initiator G-voetbal voor G-voetbaltrainers. Vooraleer je met deze cursus 

kan starten, moet je beschikken over de initiator voetbal. De data van deze cursus worden 

gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website van Voetbal Vlaanderen en de Vlaamse 

Trainersschool. 

VTS PLUS

BIJSCHOLINGEN
VTSplus biedt als onderdeel van de Vlaamse trainersschool in samenwerking met de 

sportfederaties een aantal laagdrempelige bijscholingen over G-sport. Dankzij deze 

bijscholing beschikken je trainers over de nodige informatie i.v.m. hoe ze met de 

verschillende doelgroepen moeten omgaan.

Meer info https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/

bijscholingen/.
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FEDERATIES EN ORGANISATIES

BIJSCHOLINGEN EN OPLEIDINGEN
Op regelmatige basis organiseren een deze collega-federaties en organisaties interessante 

infosessies over G-sport. Voor meer info kan je bij hen terecht.

www.gsportvlaanderen.be 

Algemeen steunpunt voor G-sport in Vlaanderen.

www.parantee.be 

Erkende Vlaamse unisportfederatie voor personen met een beperking en lid van het Belgian 

Paralympic Committee.

www.s-sportrecreas.be/aanbod/opleiding 

Erkende Vlaamse multisportfederatie met specifieke expertise in seniorensport en 

gehandicaptensport.



36

G-LABELS 

1. DUURZAAM G-SPORTEN VAN G-SPORT VLAANDEREN
Ook voor de G-sporters in het voetbal is het clubverband een belangrijk gegeven. G-spelers 

bouwen een unieke band op met andere leden, begeleiders en zelfs tegenstanders. Net 

zoals in een reguliere club is het daarom belangrijk dat de sporter zich kan richten op het 

sporten. Kwalitatieve ondersteuning en een goed georganiseerd kader zijn van extra belang 

binnen een G-voetbalclub.

Kwaliteit en duurzaamheid zijn twee belangrijke begrippen. Wanneer een club niet 

voldoende aangepast is aan de noden van de sporter met een beperking, is dit voor de 

G-sporter een extra drempel die overwonnen moet worden. In tegenstelling tot andere leden 

is het voor de G-sporter bovendien niet eenvoudig om over te stappen naar een andere 

sportclub. Om de kwaliteit en duurzaamheid van de G-clubs te bewaken, ontwikkelde 

G-sport Vlaanderen daarom het G-label voor duurzame werkingen. Het G-label voor 

duurzame werkingen is een erkenning vanuit G-sport Vlaanderen aan alle clubs die zich 

volop engageren voor G-sport. Clubs die in aanmerking willen komen als duurzame G-club, 

moeten voldoen aan onderstaande criteria.

• Een regelmatig aanbod hebben = tweewekelijks (1 training/2 weken) gedurende minstens 

25 weken op jaarbasis.

• Trainingen organiseren onder leiding van een gediplomeerde of ervaringsdeskundige 

begeleider.

• VTS-diploma of gelijkgesteld (diploma LO en kine is gelijkgesteld).

• Ervaringsdeskundige = Persoon met minstens 5 jaar ervaring in het begeleiden van de 

doelgroep of 5 jaar ervaring in het lesgeven binnen de sporttak.

• Aangepast zijn aan noden van de personen met een handicap (vb. aangepast 

sportniveau, aangepaste infrastructuur, …).

• Minimum aantal leden in de club hebben:

• Minimum 5 leden voor de doelgroep VE.

• Minimum 3 leden voor de doelgroepen AU – FYS – PSY – VI – ASS.

• Minimaal 1 seizoen actief zijn als G-werking.

• Aangesloten zijn bij een reguliere of G-sportfederatie.

Wil je meer informatie? Neem dan snel een kijkje op www.gsportvlaanderen.be.
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2. UNIFIED VOETBAL & PLAY UNIFIED SPECIAL OLYMPICS BELGIUM

PLAY UNIFIED
In 2016 lanceerde Special Olympics Belgium, een organisatie die activiteiten organiseert voor 

mensen met een verstandelijke beperking, de Play Unified campagne. Via deze campagne 

doet Special Olympics een oproep aan clubs om een Play Unified club te worden. Dit kan 

enerzijds door een VE-team optimaal te laten integreren in de reguliere werking. Anderzijds 

kunnen clubs nog een stapje verder gaan en atleten met en zonder een mentale beperking 

samen laten trainen en wedstrijden spelen. Deze campagne past perfect bij de plannen van 

het Belgisch voetbal om in te zetten op inclusief voetballen en organisatorische integratie 

van de G-voetbalwerking. De Rode Duivels ondersteunden deze campagne door deel te 

nemen aan een Unified wedstrijd. 

Zet jouw club volop in op een organisatorisch of inclusief G-voetbalaanbod? Check de 

website www.playunified.be en vraag het Play Unified label aan. 

UNIFIED VOETBAL
Door als club in te zetten op Unified voetbal ga je nog een stapje verder met de integratie 

van mensen met een beperking in de club. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft 

dergelijk sportaanbod een positieve impact op inclusie. 

Unified voetbal betekent in de praktijk dat voetballers met en zonder beperking samen 

trainen en deelnemen aan wedstrijden. Er zijn al een aantal voetbalclubs die het label 

Unified Club ontvingen en zich engageren om Unified toernooien te organiseren. 

Special Olympics werkte een specifiek concept uit met drie mogelijke modellen die je binnen 

het Unified sporten kan aanbieden: ‘Unified sports competitive model’; ‘Unified sports player 

development model’ en ‘Unified sports recreation model’. Bij alle drie modellen is sociale 

inclusie een belangrijk streefdoel, maar de structuur en functie van elk model varieert. Via dit 

filmpje legt Special Olympics de verschillende modellen uit. Extra informatie en documenten 

zijn eveneens beschikbaar op de Special Olympics website. 

http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/unified-sports/Unified-Sports-Models-HD-720p_normal.mp4
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/unified-sports/Unified-Sports-Models-HD-720p_normal.mp4
http://www.special-olympics.be/nl/aangeboden-sporten
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CONTACTGEGEVENS

G-VOETBAL VLAANDEREN
Voetbal Vlaanderen

Houba de Strooperlaan 145

1020 Brussel

g-voetbal@voetbalvlaanderen.be

02/477 12 45

Verantwoordelijkheden: begeleiding Vlaamse voetbalclubs, organisatie lokale G-footfestivals 

en workshops, inhoud trainerscursus G-voetbal.  

G-VOETBAL BELGIË
KBVB

Houba de Strooperlaan 145 

1020 Brussel 

An.de.kock@footbel.com

Verantwoordelijkheden: organisatie van het G-voetbalaanbod en competitie in Vlaanderen, 

begeleiding van de bij Voetbal Vlaanderen aangesloten clubs, organisatie lokale 

G-footfestivals en workshops, inhoud opleiding initiator G-voetbal

G-VOETBAL WALLONIË/BRUSSEL
L’Association des Clubs Francophones de Football

Houba de Strooperlaan 145

1020 Brussel

Florence.hock@acff.be

Verantwoordelijkheden: begeleiding van de bij ACFF aangesloten voetbalclubs, organisatie 

lokale G-footfestivals en workshops. 
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WIL JE GRAAG MEER LEZEN? 

• Brochure G-sport Vlaanderen: 100% klaar voor de start. Tips voor de begeleiding van

sporters met een beperking.

• www.Parantee-Psylos.be: website van de Vlaamse G-sportfederatie. Meer info over

G-sport in het algemeen.

• www.playunified.be: meer info over het Play Unified label van Special Olympics.

• http://www.special-olympics.be/nl/aangeboden-sporten: Meer info over het Unified

sports concept van Special Olympics Belgium.

• www.gsportvlaanderen.be: kenniscentrum Vlaanderen i.v.m. G-sport.

• www.meermobiel.be: website met verschillende oplossingen voor vervoersproblemen.

• www.sclera.be: op deze website vind je eenvoudige iconen om je communicatie te

vergemakkelijken (vb. met kinderen met autisme, mentale beperking,…).

• www.s-sportrecreas.be:  website van de grootste multisportfederatie met een pijler

G-sport

BRONNEN

• www.inas.org

• http://www.ampfootballbelgium.com/

• http://europeanpfa.com/

• www.deafdevils.be

• http://www.handisport.be

• Vlaamse sportfederatie vzw, 2014, G-sport in je sportclub.

• Parantee-Psylos vzw, Stappenplan met checklist.

• Vlaamse Hockey Liga/ Ligue Francophone de Hockey, Geen mens buitenspel!

Stappenplan G-hockey.

• Special Olympics, 2016, Coach guide for Special Olympics Unified Sports. Creating a

Unified Sports Team – Basketball.

• VTS, Omgaan met G-sporters.

• 14/01/2017, Bijscholingsdag G-voetbal West-Vlaanderen.

• 14/01/2017, Sport & autisme, Bijscholingsdag G-voetbal West-Vlaanderen.



40 Meer info:
WWW.VOETBALVLAANDEREN.BE 
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