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G-VOETBAL  HANDLEIDING

De meeste groepen beginnen met alleen trainen. Een beginnend G-voetballer 

is nog niet meteen klaar om ook competitievoetbal te spelen. Sommigen van 

hen zullen misschien nooit behoefte krijgen aan competitie. Als een team 

voldoende spelers heeft, kan het instromen bij de G-voetbalcompetities van de 

KNVB. Hiermee wordt het aanbod voor deelnemers dus langzaam uitgebreid, 

om toe te werken naar meerdere keren per week structureel bewegen door de 

doelgroep. De deelnemers worden daarom na de demonstratietraining meteen 

(proef)lid van de vereniging. Zij betalen hiervoor contributie op jaarbasis. De 

hoogte hiervan verschilt, onder andere afhankelijk van of er ook wedstrijden 

worden gespeeld. Teams worden ieder halfjaar opnieuw ingedeeld in de competitie 

om het structurele karakter en kwaliteit te waarborgen.

Evaluatie  

Het is goed lering te trekken uit zaken die goed en minder goed verlopen. Zorg 

daarom voor evaluatiemomenten, verslaglegging, contact met betrokkenen en 

aanpassing van handelingen, doelen en termijnen.

G-VOETBALCOMPETITIE 

Net als bij reguliere voetbalactiviteiten komt er bij een G-voetbalcompetitie heel 

wat organisatiewerk om de hoek kijken. Te denken valt aan de volgende taken: 

Organisatie. Wie doet wat?  

Ontvangst en begeleiding van tegenstanders en scheidsrechter. Wie neemt dat 

voor zijn rekening?  

Wedstrijd(en) coördineren. Wie buigt zich over die activiteiten?  

Veiligheid  

Aantallen teams en aantallen voetballers  
per vereniging 

Denk als vereniging na over het aantal G-teams binnen de club. Maak de 

G-afdeling niet te groot. Er zijn twee redenen voor. Worden de G-voetballers 

binnen een regio gespreid over méér dan één vereniging, dan kan een competitie 

worden georganiseerd en komen spelers niet telkens uit tegen leden van eigen 

vereniging. Sommige clubs hebben als beleid dat niet alle G-voetballers uit de 

lokale omgeving zich bij hen aansluiten, maar dat ook andere verenigingen 

gehandicapten kunnen opnemen. Verder heeft de praktijk uitgewezen dat een 

groter aantal teams dan twee een te zware wissel kan trekken op de begeleiding. 

Het is juist zaak dat begeleiders de tijd en de rust hebben elke G-voetballer 

goed bij te staan. Het zou mooi zijn als een club een jeugdteam heeft en een 

seniorenteam, zodat er altijd doorstroming kan plaatsvinden.

De KNVB-districten hebben de taak begeleidend op te treden wanneer het 

aanbod van G-voetballers de plaatsingsmogelijkheden bij een vereniging  

overtreft. Daarbij geldt vanzelfsprekend, dat rekening wordt gehouden met de 

wensen van G-voetballers zelf. Hún plezier in sport staat voorop. 

3.4

STAP 8

VOORKOM  
UITSTROOM

Heb je een jeugdteam? Begin 

dan ook een seniorenteam. 

Wil je een senioren G-team 

beginnen, kijk dan of je ook 

al met een jeugdteam kunt 

starten. Dat bevordert  

doorstroming en behoud  

van leden.

3. DE VERENIGING EN G-VOETBAL42



 

Speelgerechtigheid 

Kan een speler in zijn vereniging kiezen tussen deelname aan de reguliere jeugd- 

of seniorencompetitie enerzijds en G-voetbal anderzijds, dan mag hij tijdens 

een competitie alleen meedoen aan de competitie waarin hij eenmaal heeft 

meegespeeld. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer het bestuur amateur-

voetbal dispensatie verleent. Verder is het niet toegestaan spelers die zijn 

opgegeven voor een hoger team, te laten uitkomen voor een lager ingedeeld 

team. G-voetballers die de overstap hebben gemaakt naar een hoger team, 

mogen binnen drie maanden nadat zij zijn toegetreden tot dat hogere elftal, 

terugkeren naar hun oude team. Zo’n overgang is één keer per seizoen toegestaan. 

Scheidsrechterszaken 

Wie als scheidsrechter een G-voetbalwedstrijd leidt, gaat op een andere manier 

om met de spelregels dan tijdens reguliere duels. Tijdens een competitie of 

toernooi voor G-voetballers is de kans groot dat spelers met een lichamelijke 

beperking met en tegen spelers met een verstandelijke beperking spelen.  

Dit alles vereist een bijzondere instelling van de arbiter. 

SOEPELHEID SCHEIDSRECHTER 

Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet 

de scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten 

meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn ledematen 

onder controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van handspel, ruw  

of gevaarlijk aanvallen en gevaarlijk spel. 

Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de  

‘overtreding’ maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag 

tegenstander of medespelers met opzet pijn toebrengen. 
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Spelregels veldvoetbal 

Spelregels worden opgesteld om het karakter van het spel te behouden.  Het is 

goed dat er in het G-voetbal wat flexibeler mee om te springen. Een ‘overtreding’ 

kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van iemands beperking. Probeer dat soort  zaken 

dus op de juiste waarde te schatten.  

Uitgangspunt: Het G-voetbal wordt gespeeld volgens de gewone regels van de 

KNVB, maar soms zijn aanpassingen nodig en wenselijk. De volgende aanpassingen 

mogen binnen het G-voetbal afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast:  

de afmetingen van het speelveld; 

de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal; 

gebruik van pupillendoelen (5x2 meter)

de duur van het spel (eerste en tweede helft); 

de wisselspelers. 

Advies: 

De interpretatie van de spelregels is afgestemd op het begrip en de mogelijkheden 

van spelers. Vooral op B- en C-niveau is flexibiliteit een groot goed.

Noot: 

Een overzicht van de meest voorkomende spelregels vindt u achterin deze 

handleiding. Alle spelregels voor het G-voetbal vindt u op KNVB.nl.

VOORKOM WANGEDRAG 

 Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter  

rekening te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te ma-

ken hebben. Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler 

zich gaat schuldig maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig 

en in overleg met zijn teamleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere 

sanctie kan dan achterwege blijven. 
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Vervoer 

De vereniging die één of meer G-voetbalteams wil opzetten, doet er verstandig 

aan zich rekenschap te geven van het vervoersprobleem van veel mensen met 

een beperking. Menigeen heeft aangepast vervoer nodig en is daardoor minder 

flexibel qua tijdsindeling, omdat hij in zijn woon situatie verplicht is op een bepaalde 

tijdstip gezamenlijk te eten.Houd hiermee ook rekening bij de planning van 

wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 

Over het algemeen worden individuele vervoersvragen geregeld door de 

gemeente. Meer informatie over de specifieke regeling binnen een gemeente? 

Zoek contact met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar de betrokkene 

staat ingeschreven. Voor een vereniging is het belangrijk zich de vraag te stellen, 

of zij verantwoordelijk wil zijn voor het vervoer van sporters naar en van de 

trainingen. Door de extra begeleiding die van belang is bij het G-voetbal, kunnen 

vooral uitwedstrijden leiden tot extra kosten, de zogenaamde MEER-kosten. 

UITZONDERINGEN OP SPELREGELS
 

 Zoals al eerder gezegd, hanteert de KNVB het motto: normaal wat normaal kan, 

speciaal wat speciaal moet. Bij competitiewedstrijden in het G-voetbal is daarom het 

uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van de KNVB te hanteren.  

Belangrijkste uitzonderingen - ‘het speciale’ dus - op de bestaande regels zijn: 

 - De buitenspelregel wordt niet toegepast. 

 - Inwerpen mag worden vervangen door inrollen. 

 - Wisselen bij de middenlijn. Onbeperkt wisselen. 

 - Voor een spelerswisseling wordt het spel niet stilgelegd. 

 -  Lopende spelers die voor dat lopen gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen  

aan wedstrijden deelnemen zolang zij bij het spelen of trachten te spelen van  

de bal die hulpmiddelen niet gebruiken. 

 -  Een vrije schop wordt altijd direct genomen. Indirecte vrije trappen komen  

niet voor.  

 -  Het speelveld wordt kleiner gemaakt (meestal half speelveld), net als de  

(pupillen-)doelen. 

 Zie voor verdere informatie: Spelregels G-voetbal op de KNVB-site. 
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Overzicht spelregels G-voetbal

Hieronder staan de meest voorkomende spelregels in het G-voetbal.  

Voor uitgebreide kennis van en toelichting op de spelregels is de ‘Handleiding 

voor scheidsrechters veldvoetbal’ een onmisbaar instrument. Regelmatige 

raadpleging wordt van harte aanbevolen. De boeken ‘Spelregels veldvoetbal’  

en ‘Handleiding voor scheidsrechters’ zijn beide verkrijgbaar bij de districts-

kantoren van de KNVB. 

De afmetingen van het speelveld 
Het speelveld moet rechthoekig zijn. De lengte kan variëren van 65 tot 70 

meter, de breedte van 45 tot 55 meter. De aanbevolen verhouding van lengte 

tot breedte is 7:5. 

Het is bij het G-voetbal het gemakkelijkst om - net als bij de E- en F-pupillen 

gebruikelijk is - een half voetbalveld te gebruiken. De middenlijn en de  

doellijn van het grote veld dienen dan als zijlijnen. Het halve veld is ongeveer  

70 bij 50 meter. 

De lijnen 
Het speelveld moet zijn afgebakend met duidelijke lijnen. De breedte van  

de lijnen bedraagt 10 tot 12 centimeter. De lijnen horen bij het speelveld.  

Er hoeven in het veld geen andere lijnen te worden aangebracht dan de zij- en 

doellijnen. Is het doelgebied niet met lijnen aangegeven, dan is het mogelijk 

denkbeeldige lijnen te trekken op ongeveer 4 meter van het doel en de doelpalen. 

Binnen dit gebied mag de keeper in het algemeen niet worden aangevallen. 

Als het strafschopgebied niet met lijnen is aangegeven, kunnen denk beeldige 

lijnen worden getrokken op ongeveer 10 meter van het doel en de doelpalen. 

Dit is ook het gebied waarbinnen de keeper de bal met de handen mag spelen. 

De doelen 
Het doel wordt zodanig geplaatst, dat de afstand van elke doelpaal tot de 

dichtstbijzijnde hoek van het veld gelijk is. Met andere woorden: het doel komt 

midden op de doellijn te staan. 

Er wordt gebruikgemaakt van oefendoelen die bij voorkeur 5 meter breed en  

2 meter hoog zijn. Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben. 

Aan de achterzijde van de doelpalen en de doellat moeten netten worden 

aangebracht. De doelnetten worden zodanig aangebracht, dat zij de doel-

verdediger voldoende bewegingsruimte laten. 

Wanneer verplaatsbare doelen worden gebruikt, is het verstandig deze op 

doelmatige wijze aan de grond te verankeren. Dat voorkomt dat ze omvallen. 

BIJLAGEN
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Aantal spelers en wissels 
Teams kunnen geheel of gedeeltelijk uit mannen, vrouwen, jongens of meisjes 

bestaan. Komt een team uit met één of meer vrouwelijke spelers, dan moet de 

thuisspelende vereniging daarover tevoren worden ingelicht. De club kan dan 

een geschikte kleedgelegenheid regelen. Seniorenteams bestaan uit 8 spelers, 

een doelman en 7 veldspelers. Een jeugdteam heeft meestal 1 veldspeler 

minder. Het minimum aantal spelers is 6. Wissels zijn onbeperkt toegestaan. 

Gewisselde spelers kunnen later opnieuw invallen.  

Kleding 
De spelers beschikken over een gebruikelijk voetbaltenue. Het is niet toege-

staan op aangepast schoeisel te spelen. Lopende spelers die voor dat lopen 

gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deel nemen zolang zij 

bij het spelen of trachten te spelen van de bal deze hulpmiddelen niet gebruiken. 

De bal 
G-voetballers spelen met bal nummer 5. Op basis van beperkingen en leeftijden 

van spelers kan worden uitgeweken naar bal nummer 4.  

Speeltijd 
De speeltijd bedraagt 2 x 30 (senioren) of 2 x 25 (jeugd) minuten. De rustpauze 

duurt minimaal 10 en maximaal 15 minuten. Zijn de weersomstandigheden niet 

prettig, dan kan de speeltijd in onderling overleg worden teruggebracht.  

Begin van het spel 
Het spel gaat van start met de aftrap. Deze wordt genomen vanaf het midden 

van het veld. De bal mag dan niet in achterwaartse richting worden gespeeld.  

Door een muntstuk op te gooien, bepaalt de scheidsrechter welk team de 

aftrap mag nemen. Op het moment dat de beginschop wordt genomen, bevinden 

de spelers van beide teams zich op hun eigen speelhelft. 

 

De spelers van de partij die de beginschop níet neemt, moeten minimaal 5 meter 

van de bal zijn verwijderd. Uit de aftrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.  

Buitenspel 
De buitenspelregel is niet van toepassing.  

Vrije schop 
Elke opzettelijke overtreding, alsmede wangedrag, wordt bestraft met een 

directe vrije schop. Daarbij moeten de tegenstanders ten minste op 5 meter van 

de bal staan. Uit een vrije schop kan de bal rechtstreeks in het doel van de 

tegenpartij worden geschoten. Een vrije schop die rechtstreeks in het eigen 

doel gaat, levert geen doelpunt op. In dat geval wordt het spel hervat met een 

hoekschop voor de ploeg die de vrije schop niet nam.  
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Strafschop 
Een strafschop wordt toegekend wanneer een speler een tegenstander een 

werkelijke doelkans ontneemt met een opzettelijke overtreding in het straf-

schopgebied. De strafschop wordt genomen op 9 meter van het doel. Als de 

nemer niet in staat wordt geacht de bal van die afstand redelijk naar het doel 

te schieten, kan de plaats worden aangepast vanwaar de strafschop wordt 

genomen. Alle spelers, behalve de nemer en de doel verdediger, moeten ten 

minste op 5 meter achter de bal staan. 

 

Doelschop 
Wanneer de bal buiten de doelpalen geheel en al over de doellijn is gegaan  

en deze het laatst is geraakt door een aanvaller, wordt het spel hervat met  

een doelschop. Datzelfde gebeurt nadat de bal binnen de palen is beland uit  

de beginschop, bij een aftrap na een geldig doelpunt en nadat de bal uit een 

doelschop of een inworp/inrol in het doel is gegaan. 

De doelschop wordt genomen vanaf een willekeurige plaats, maar nooit meer 

dan 5 meter van het doel verwijderd. Uit een doelschop kan niet rechtstreeks 

worden gescoord. 

 

Hoekschop 
Wanneer de bal buiten de doelpalen geheel en al over de doellijn is gegaan  

en deze het laatst is geraakt door een verdediger, wordt het spel hervat met 

een hoekschop. Datzelfde gebeurt nadat de bal binnen de palen is beland uit 

de beginschop, bij een aftrap na een geldig doelpunt en nadat de bal uit een 

doelschop, een inworp/inrol of een vrije schop rechtstreeks in het eigen doel 

is gegaan.  

De hoekschop wordt genomen vanaf het snijpunt van de doellijn en de zijlijn die 

het dichtst bij de plaats ligt waar de bal over de doellijn ging. 

 

Als een speler niet in staat wordt geacht de bal vanaf die afstand redelijk in de 

nabijheid van het doel te schieten, kan de plaats worden aangepast vanwaar de 

hoekschop wordt genomen.  

Inworp/inrol 
Wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, wordt het spel hervat met 

een inworp door de partij die de bal niet het laatst aanraakte. Bij een inworp 

moet de inworp ‘normaal’ worden uitgevoerd. Wordt de bal onjuist ingeworpen, 

dan mag dezelfde partij opnieuw inwerpen. 

Uit een inworp/inrol kan niet rechtstreeks worden gescoord. Gaat de bal uit 

een inworp/inrol rechtstreeks in eigen doel, dan wordt het spel hervat met een 

hoekschop voor de ploeg die de bal niet inwierp/inrolde. Gaat de bal recht-

streeks in het doel van de tegenstander, dan wordt het spel hervat met een 

doelschop. 
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Wangedrag 
Een speler die zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag, moet een  

waarschuwing ontvangen. 

Een speler die zich naar het oordeel van de scheidsrechter schuldig maakt aan 

het aannemen van een dreigende/slaande houding, die onbehoorlijke of 

beledigende taal gebruikt of die zich blijft misdragen na een waarschuwing te 

hebben ontvangen, moet voor 5 minuten van het speelveld worden gezonden. 

Een speler die zich blijft misdragen nadat hij een tijdstraf heeft opgelopen,

moet definitief van het speelveld worden verwijderd. Een tweede tijdstraf voor 

dezelfde persoon in dezelfde wedstrijd is onmogelijk. Een speler die zich  

schuldig maakt aan een gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel, moet 

definitief van het speelveld worden gezonden. 

Strafschoppenserie 
Onmiddellijk na de wedstrijd wordt een strafschoppenserie gehouden. Hierbij 

nemen alle spelers, dus ook de wisselspelers, een strafschop. 

De uitslag van de strafschoppenserie is niet van invloed op de uitslag van  

de wedstrijd. De strafschoppenserie wordt níet gehouden wanneer weers- 

omstandigheden dat verhinderen of wanneer de teams ervan afzien. 

Puntenverdeling
winst   3 punten 

gelijk   1 punt 

verlies  0 punten 
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VOETBAL
OM VAN TE

HOUDEN

G-voetballers zijn voetballers om van  

te houden. Met hun niet-aflatende 

enthousiasme, positiviteit en sportiviteit 

zijn ze een verrijking voor elke vereni-

ging. G-voetballers zijn inmiddels niet  

meer weg te denken uit het voetbal.  

En hun aandeel binnen de verenigingen 

groeit nog steeds. Door deze toename 

groeit ook de vraag van verenigingen 

naar ondersteuning bij het opzetten en 

verstevigen van G-voetbal. Deze uit-

gebreide handleiding helpt hen daarbij. 

Onder het motto ‘normaal wat normaal 

kan en speciaal wat speciaal moet’ 

kunnen zij zo steeds meer G-voetballers 

laten genieten van de prachtige sport.

KNVB.NL


