MEVROUW, MENEER
Mogen we G-voetbal Kortrijk even aan u voorstellen?
Het is onze doelstelling om kids met een beperking en
met een hart voor voetbal, hun favoriete sport te laten
beoefenen, om hen (en meestal ook hun familie) uit hun
isolement te halen. Het betreft een vaak vergeten groep, die
al onze aandacht verdient. Deze jongeren hebben volgens
ons evenveel rechten als valide personen en sporters.

CONTACT
DAVE VANHOUTTE
BESTUURDER / TRAINER
G-VOETBAL KORTRIJK
0474 34 80 71
DAVE@GVOETBALKORTRIJK.BE

NAT HAN

Via hun geliefde sport, eender welke sport, komen zij tot
ontplooiing, beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat
vriendschap is, leren zij met elkaar en met leiding omgaan.
We willen hun familie daar zoveel mogelijk bij betrekken. Dit
is de visie die we met G-voetbal Kortrijk uitdragen. Iedere
persoon heeft het recht om aan sport te doen. Dit is een
fundamenteel mensenrecht, ongeacht ras, rang, stand of
beperking.
Bedankt om in de pers zoveel mogelijk ruchtbaarheid te
geven aan ons initiatief!
Sportieve groet namens alle organisatoren,
Dave Vanhoutte

VOLG ONS VIA

WWW.GVOETBALKORTRIJK.BE
@GVOETBALKORTRIJK
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G-VOETBAL
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INITIATIEF 		

G-voetbal trainingen voor kids/teens met een beperking

WAAR			
			

Sportcampus Lange Munte
(Bad Godesberglaan 22 - 8500 Kortrijk)

WANNEER		

Training op woensdag van 17u tot 18u

DOEL			
			

Kids/teens met een beperking hun favoriete sport laten
beoefenen binnen de valide voetbalclub G-voetbal Kortrijk.
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DEEL 1: G-VOETBAL
RECREATIE
Regelmatig bewegen en sporten heeft een positieve invloed op
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van personen met een
beperking, bevordert de sociale contacten (integratie) en verhoogt het
welzijn.
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VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
Aangepast sporten betekent een aangepaste accommodatie, aangepast
materiaal, specifieke reglementen, begeleiding, omkadering... Dit door
de grote verscheidenheid binnen de doelgroep: inzake leeftijd, vorm
en ernst van de beperking en de nodige graad van ondersteuning.
Daarenboven zijn er specifieke aandachtspunten die een invloed
hebben op de sportparticipatie, zoals: mobiliteitsproblemen (vervoer),
emotionele problemen (laag zelfvertrouwen, overbescherming)
en het instellingsleven.

We werken volgens het solidariteitsprincipe.
We vertrekken vanuit de kracht en de mogelijkheden van het individu.

VAN INCLUSIEVE TOT EXCLUSIEVE SETTINGS
Onze visie steunt op inclusie: alle leden van de samenleving worden
erkend, inclusief hun specifieke eigenschappen en noden. Zij krijgen de
mogelijkheid om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. De
organisatie van sportactiviteiten vormt het ideale middel om deze visie
na te streven.
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We zien het ‘anders zijn’ niet als een struikelblok, 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 tegenstrijdig is met
de beginselen van de democratie, de standaardregels van de VN en het Europees Verdrag
inzake de Rechten van de Mens.
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DEEL 2: G-VOETBAL KORTRIJK
SPRONG VOORWAARTS
G-voetbal Kortrijk werd in 2016 als G-voetbal Marke opgericht om kinderen met een
beperking en een hart voor voetbal uit hun isolement te halen en de aandacht te geven
die ze verdienen. Teamverantwoordelijke Dave Vanhoutte: “We legden sindsdien een
mooi parcours af dankzij de steun van onze partners, sponsors en ambassadeurs. Anno
2021 maakten we een nieuwe sprong voorwaarts, samen met de stad Kortrijk.”

G-SPORT IN DE KIJKER ZETTEN
G-voetbal Kortrijk wil kinderen met een beperking, die evenveel rechten hebben als
valide mensen en sporters, laten schitteren. Dave Vanhoutte: “Via sport kunnen de
kids zichzelf ontplooien, beleven ze vreugde en tegenslag, leren ze wat vriendschap
is en leren ze met elkaar omgaan. Via G-voetbal Kortrijk willen we G-sport ook in het
algemeen meer in de kijker te zetten.”

MEER EN BETERE FACILITEITEN
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Dave Vanhoutte over de groeiende ambities van G-voetbal Kortrijk: “We hebben een
aantal mooie jaren achter de rug, met onder meer de succesvolle edities van de
‘Avond van de G-sport’ en deelname aan de Kevin De Bruyne Cup. Dit dankzij de steun
van onze trouwe partners, sponsors en ambassadeurs Jean-Marie Pfaff en Gella
Vandecaveye. Dankzij de samenwerking met de stad Kortrijk kregen we in 2021 meer en
betere faciliteiten. We verhuisden van de uitvalsbasis in Marke naar de accommodatie
van het sportcentrum Lange Munte in Kortrijk, waar de training en thuiswedstrijden
plaatsvinden. Op die manier kunnen we nog meer bakens verzetten, kinderen aan het
sporten brengen en een glimlach op hun gezicht toveren.”
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AANGEPASTE
SPELREGELS

WAAROM
G-VOETBAL?

G-VOETBAL
COMPETITIE

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

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

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

Kleinere doelen
Beperkt aantal spelers:
8 tegen 8
Bal intrappen
in plaats van inwerpen
Geen buitenspel
Wedstrijd duurt 2 x 25
min.
Bij een te groot
niveauverschil haalt de
beste ploeg spelers van
het veld.

Maar de 'G' in G-voetbal
staat nog voor tal van
andere betekenissen die
ook betrekking hebben op
G-voetbal:
Gelijkwaardig,
Gelukkig, Genieten,
Geïntegreerd, …

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.
In 2015-2016 zijn we van
start gegaan met 28
ploegen, waaronder 10
kidsploegen (spelers tot
+/- 12 jaar).

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