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Het is onze doelstelling om deze kids met een beperking en met een hart 
voor voetbal, hun favoriete sport te kunnen laten beoefenen, om hen (en 
vaak ook hun familie) aldus uit hun isolement te halen. Wij willen deze vaak 
vergeten groep, de aandacht geven die zij verdienen. Wij zijn van mening 
dat deze gasten evenveel rechten hebben als valide mensen en sporters.

Via hun geliefde sport, via gelijk welke sport, komen zij tot ontplooiing, 
beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat vriendschap is, leren zij 
met elkaar en met leiding omgaan. Zij komen daardoor tot ontbolstering 
en daar willen wij zoveel mogelijk hun families bij betrekken. Dit is het 
gedachtengoed van G-Voetbal Marke dat wij willen uitdragen. Iedere 
persoon heeft het recht om aan sport te doen, een fundamenteel 
mensenrecht, onafgezien ras, rang, stand of beperking.

Dankbare, sportieve groet om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan ons 
initiatief te willen geven. 

NAMENS ALLE ORGANISATOREN,

DAVE

BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.G-VOETBAL-KFCMARKE.BE

OF LIKE ONZE FACEBOOK-PAGINA:
WWW.FACEBOOK.COM/G-VOETBAL-MARKE

CONTACT

DAVE VANHOUTTE
Contactpersoon G-voetbalploeg
0474/34 80 71
dave.vanhoutte@skynet.be 



G-VOETBAL

INITIATIEF:  G-voetbal trainingen voor kids met een beperking.

WAAR:   Voetbalveld KFC Marke (Olympiadeplein – 8510 Marke)

WANNEER:  Training van 17u tot 18u op woensdag.
    (Ook tijdens het voetbalseizoen van september tot mei)

ORGANISATIE: Vele enthousiaste vrijwilligers, in samenwerking met KFC Marke
    en S·Sport Recreas.

DOEL:    Kids met een beperking hun favoriete sport laten beoefenen  
    binnen de valide voetbalclub KFC Marke.

ONS INITIATIEF EVEN VOORSTELLEN

In deze brochure doen we het reilen en zeilen van onze G-voetbal ploeg uit de doeken.
Hieronder volgt een kort overzicht van de verdere inhoud.

DEEL 1:  Voorstelling van S·Sport Recreas.

DEEL 2:  Het ontstaan van de samenwerking tussen KFC Marke en S·Sport Recreas.

DEEL 3:  Informatie over G-voetbal & een blik op het G-voetbal in West-Vlaanderen.

DEEL 4:  Contactgegevens van onze medewerkers.



DEEL 1: S·SPORT RECREAS
Recreatief Aangepast Sporten vzw of kortweg S·Sport Recreas vzw, is de grootste door BLOSO 
erkende en gesubsidieerde recreatieve sportfederatie voor personen met een beperking.

S·Sport Recreas overkoepelt en ondersteunt exclusieve G-sportclubs en geïntegreerde 
G-sportwerkingen. Zij biedt een waaier van laagdrempelige G-sportactiviteiten aan op diverse 
Vlaamse niveaus, dit om elke persoon met een beperking te laten genieten van sport, waarbij 
gezondheid en vriendschap centraal staan.

Momenteel telt de sportfederatie 5000 leden verspreid over een 120-tal sportclubs in Vlaanderen.

RECREATIE

Het regelmatig bewegen en sporten voor personen met een beperking heeft voornamelijk een 
positieve invloed op lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgt voor het leggen van sociale 
contacten (integratie) en verhoogt aldus het gevoel van welzijn.

VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Aangepast sporten heeft vele invullingen: accommodatie, materiaal, reglementen, begeleiding, 
omkadering... Dit volgt uit de grote verscheidenheid binnen de doelgroep: onderscheid naar 
leeftijd, soort en ernst van de beperking en de graad van de nodige ondersteuning. Daarenboven 
zijn er specifieke aandachtspunten die een invloed hebben op de sportparticipatie, zoals: 
mobiliteitsproblemen (vervoer), emotionele problemen (laag zelfvertrouwen, overbescherming)
en het instellingsleven.

VAN INCLUSIEVE TOT EXCLUSIEVE SETTINGS

Inclusie is de maatschappijvisie achter het denken over beperking die wij nastreven: alle leden van de 
samenleving worden erkend met hun specifieke eigenschappen en krijgen de mogelijkheid volwaardig 
deel te nemen met al hun mogelijkheden, noden en behoeften. De organisatie van sportbeoefening is 
het ideale middel om deze visie na te streven.

We werken volgens het solidariteitsprincipe.

We vertrekken vanuit de kracht en de mogelijkheden van het individu.

We zien het ‘anders zijn’ niet als een bedreiging, maar als een meerwaarde.

We vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen participeren in de 
samenleving, ongeacht zijn/ haar ideologische overtuiging.

We respecteren ieders mening en overtuiging, zolang die niet in aanvaring 
komt met de beginselen van de democratie, de standaardregels van de VN en 
het Europees Verdrag betreffende de Rechten van de Mens.

We willen op eenkwaliteitsvolle manier werken aan onze missie vanuit de volgende waarden...





DEEL 2:
ONTSTAAN SAMENWERKING

Een tijdje terug wou mijn zoon Nathan gaan voetballen. We schreven hem in 
bij de plaatselijke club KFC Marke. Door zijn beperking was voetballen niet zo 
eenvoudig en al snel doken de eerste problemen op. Nathan haakte af en de 
voetbalschoenen verdwenen in de kast.
Later borrelde de voetbalmicrobe bij Nathan opnieuw op. We namen opnieuw 
contact op met de jeugdvoorzitter van de ploeg, met de vraag of Nathan terug 
mocht deelnemen aan de trainingen. Op onze tweede vraag, kregen we een 
minder positieve respons.

We zochten alternatieven en maakten via S·Sport Recreas kennis met G-voetbal, 
alle ploegen in de buurt waren reeds volzet. Ik besloot om het heft in eigen handen 
te nemen. We namen opnieuw contact op met Filip Seynaeve met de vraag of er 
een G-ploeg opgericht kon worden onder de vleugels van KFC Marke. In december 
kregen we goedkeuring om met een G-ploeg te starten.

Onmiddellijk ging ik op zoek naar de nodige partners en omkadering voor de ploeg. 
Op een gegeven moment werd ik in contact gebracht met Jean-Marie Pfaff, en 
vroeg hem of hij peter wou worden van onze ploeg. Jean-Marie was enthousiast en 
zei volmonding ‘ja’.

Justine De Jonckheere is onze reeds gekende meter. Echter krijgen we er dit jaar 
een nieuwe sportieve ambassadeur bij, Gella Vandecaveye. Als gekend sporter uit 
de judo heeft zij dan ook een sportieve geest en wil ze zich mee inzetten voor de 
G-voetbal.

Dankzij de steun van KFC Marke, S·Sport Recreas, onze partners en stad Kortrijk 
kunnen we met trots vertellen dat G-voetbal Marke een feit is. We gaan een mooi 
verhaal tegemoet, dat nog vele jaren mag duren.

DAVe

Gella Vandecaveye

Jean-Marie Pfaff



G-VOETBAL 

EN COMPETITIE

G-voetbal is voetbal voor personen met 

een beperking. Door aangepaste spelregels 

kunnen deze personen ook hun favoriete 

sport beoefenen in clubverband.

Bij G-voetbal worden de spelers ook 

ingedeeld volgens niveau en niet volgens 

leeftijd zoals in het reguliere voetbal.

Er zijn 4 niveaus waarbij niveau 1 het

sterkst is en niveau 4 het zwakst. 

WAAROM
G-VOETBAL?

De jeugdreeksen in het voetbal 
kregen vroeger allemaal een 
letter.
De ‘A’ stond voor de reeks van 
de junioren, de ‘F’ stond voor 
de duiveltjes-reeks. 
Na de duiveltjes-reeks in het 
voetbal kwam het voetbal voor 
personen met een beperking 
en deze kreeg naar analogie 
met het jeugdvoetbal ook een 
letter toebedeeld.
Op deze manier is de term 
“G-voetbal” ontstaan.

Maar de “G” in G-voetbal 
staat nog voor tal van 
andere betekenissen die ook 
betrekking hebben op het 
G-voetbal:

Gelijkwaardig,
Gelukkig, Genieten, 
Geïntegreerd, …

Dit zijn dan ook de belangrijkste 
kenmerken van het G-voetbal!

AANGEPASTE
SPELREGELS

Kleiner speelveld: er wordt 
in de breedte van het veld 
gespeeld (zoals bv. bij U9)

Kleinere doelen

Beperkt aantal spelers: er 
wordt 7 tegen 7 gespeeld

Bal intrappen
in plaats van inwerpen

Geen buitenspel

Wedstrijd duurt 2 x 25 min.

Bij te groot niveauverschil, 
haalt beste ploeg spelers 
van het veld.

G-VOETBAL
COMPETITIE

In het najaar van 2010 
werd voor het eerst een 
echte G-voetbalcompetitie 
georganiseerd.

De organisatie van 
de competitie is een 
samenwerking tussen de 
Voetbal Federatie Vlaanderen, 
S·Sport Recreas, Special 
Olympics en de provincies. 
In het eerste seizoen namen 
7 ploegen deel aan de 
competitie.

Jaarlijks werd de competitie 
uitgebreid en dit seizoen 
(2015 – 2016) zijn we van 
start gegaan met 28 ploegen, 
waaronder 10 kidsploegen 
(spelers tot +/- 12 jaar). 
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BUREAU R BIEDT U ALS CREATIEF DENKORGAAN EEN 
CUSTOM-MADE GRAFISCHE OPLOSSING AAN.

We zorgen voor een logo, op-maat-huisstijl, website,

allerhande drukwerk, kortom wij ontwerpen jouw ideeën.

We zoeken samen naar de ideale oplossing voor elke klant,

liefst met een face to face gesprek.

Koffie?

WWW.BUREAUR.BE   /   FOLLOW US

Joeri Pauwels

Social media expert

Online marketing

Websites

056 89 08 56


