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iedereen!

De Bijzondere Eredivisie
is mogelijk gemaakt door
de deelnemers van de

START

3

DE BIJZONDERE EREDIVISIE GAAT WEER VAN START

De meest bijzondere competitie ter wereld!
Op zondag 27 september start een nieuw seizoen van de Bijzondere
Eredivisie. Een unieke competitie voor bijzondere voetballers.
De enige Eredivisie ter wereld voor G-voetballers. 10 topteams van
Nederlandse profclubs spelen tijdens verschillende speelronden
wedstrijden tegen elkaar. En dat belooft niet alleen veel spektakel,
maar vooral ook heel veel plezier.

A

an de Bijzondere Eredivisie
nemen dit seizoen 10 clubs
deel die een G-team hebben
afgevaardigd. ADO Den Haag, Ajax,
FC Emmen, Excelsior Rotterdam, De
Graafschap, FC Groningen, Go Ahead
Eagles, sc Heerenveen, FC Utrecht en
VVV-Venlo. Zij spelen van september
tot en met mei tijdens diverse competitieronden een aantal wedstrijden tegen elkaar. Iedere ronde vindt
plaats bij één van de deelnemende
profclubs.
WAAROM EEN
BIJZONDERE EREDIVISIE?
In Nederland zijn naar schatting
100.000 gehandicapte kinderen en
jongeren. Zij staan vaak letterlijk en
figuurlijk buitenspel. Terwijl het voor
hen juist zo belangrijk is om te sporten. Want sport versterkt je gezond-

KNVB

heid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten, leer
je vrienden en vriendinnen kennen;
heel belangrijk voor een groep die
bovengemiddeld vaak eenzaam is.
Voor gehandicapte kinderen en jongeren biedt sport, en in dit geval Gvoetbal, een kans om 'gewoon' mee
te kunnen doen.
DROMEN
Er zijn op dit moment ongeveer
5000 jongeren die G-voetbal beoefenen. En net als jeugdvoetballers zonder beperking, hebben ook zij de
droom om voor hun favoriete club te
spelen. Daarom is enkele jaren geleden op initiatief van stichting het
Gehandicapte Kind het idee opgevat
om de eerste Eredivisie ter wereld
voor G-voetballers te starten. Samen
met de VriendenLoterij, Players Uni-

ted, KNVB, clubs en vele andere partijen is dit in 2019 gerealiseerd.
TROTS
Met de Bijzondere Eredivisie komt
voor G-voetballers van 10-18 jaar een
droom uit: spelen voor een betaald
voetbalclub in een unieke competitie

- de Bijzondere Eredivisie. Tijdens
wedstrijden en trainingen schitteren
de spelers op het veld. Ze zijn ontzettend fanatiek en enthousiast. Trots
op het tenue dat ze dragen, vol zelfvertrouwen op het veld en blij met
de vriendschappen die ze in hun
team sluiten. De Bijzondere Eredivi-

sie laat zien hoe belangrijk sporten
is voor jongeren met een beperking.
Elk kind heeft immers zijn of haar
eigen dromen en ambities. En die
worden ook dit seizoen waargemaakt. In de allermooiste competitie
ter wereld: de Bijzondere Eredivisie!

'Bijzondere Eredivisie is reclame voor G-voetbal'

De KNVB voert al vele jaren de slogan 'Ons Voetbal is voor Iedereen!'. Want of je nu in het Nederlands Elftal speelt of een beperking hebt: voetbal is de mooiste sport en iedereen moet kunnen
voetballen. Daarom draagt ook de KNB de Bijzondere Eredivisie een warm hart toe.
De voetbalbond was al in een vroeg
stadium betrokken bij de plannen
voor de Bijzondere Eredivisie. Vanuit
de paraplu 'Passend Voetbal', waaronder ook het G-voetbal valt, dacht de
bond inhoudelijk mee en deelde de
nodige expertise.

zorgen voor mooie aandacht bij de
doelgroep.”
CLUB
De spelers en speelsters in de Bijzondere Eredivisie voetballen niet alleen
bij een profclub; ze blijven ook spelen bij hun amateurclub. “Die combi-

INSPIREREN
Marcel Geestman, Coördinator Voetbalontwikkeling van de KNVB, is blij
met de Bijzondere Eredivisie. “Het is
reclame voor het G-voetbal. Want
naast het feit dat jongeren met een
beperking de kans krijgen om voor
een profclub te spelen, kan de Bijzondere Eredivisie ook kinderen inspireren te gaan voetballen. Een shirt van
Ajax of Go Ahead Eagles spreekt
mensen aan en ook de wedstrijden

GROEI
Met de Bijzondere Eredivisie wordt
G-voetbal nadrukkelijk in de schijnwerpers gezet. “Een goede zaak,
want het aantal jeugdige G-voetballers loopt toch iets terug. Dit heeft
voor een deel te maken met het aanbod. Er zijn steeds meer sporten die
aangepaste vormen aanbieden. Aan
de ene kant is dat goed, want iedereen moet kunnen sporten, maar

UITGAVE

REDACTIE

■ ZONDAG

27 SEPTEMBER

FRIENDSHIP SPORTS CENTRE

AMSTERDAM

■ ZONDAG

04 OKTOBER

STADION DE VIJVERBERG

DOETINCHEM

■ ZONDAG

25 OKTOBER

CARS JEANS STADION

DEN HAAG

Hattrick Media
Bijzondere Eredivisie
Deelnemende clubs

■ ZONDAG

29 NOVEMBER

DE ADELAARSHORST

DEVENTER

■ ZONDAG

28 FEBRUARI

SPORTPARK NOORD

HEERENVEEN

■ ZONDAG

07 MAART

STADION DE OUDE MEERDIJK

EMMEN

■ ZONDAG

21 MAART

TOPSPORTZORGCENTRUM

GRONINGEN

■ ZONDAG

04 APRIL

SPORTPARK WOUDESTEIN

ROTTERDAM

■ ZONDAG

18 APRIL

STADION GALGENWAARD

UTRECHT

■ ZONDAG

16 MEI

COVEBO STADION - DE KOEL

VENLO

Hattrick Media

VORMGEVING Kijf&Witte
DRUK

“Daarom ondersteunt de KNVB naast
het G-voetbal ook amputatievoetbal,
blindenvoetbal, dovenvoetbal CP-

Hattrick Media BV
info@hattrickmedia.nl
www.hattrickmedia.nl

FOTOGRAFIE Bijzondere Eredivisie
Deelnemende clubs
Sportphotoagency.com
ACQUISITIE

voetbal is en blijft toch de mooiste
sport. Ook als je een beperking
hebt.”
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voetbal en framevoetbal, we geven
o.a. cursussen en kijken constant
naar het aanbod. Vooral omdat ons
voetbal voor iedereen is. Een beperking hoeft geen belemmering te zijn.
Dat zie je ook aan de Bijzondere Eredivisie.”

SPEELDATA BIJZONDERE EREDIVISIE 2020/2021

COLOFON
De Bijzondere Eredivisiekrant is een
uitgave van Hattrick Media BV in
samenwerking met de Bijzondere
Eredivisie en de deelnemende clubs.

natie is ook belangrijk. Onze visie is
dat je voetbal bij een club doet. Waar
je op je eigen niveau kunt voetballen,
ook als je een beperking hebt. Maar
het sociale element, dus lid en onderdeel zijn van een vereniging, is misschien nog wel belangrijker. Dat
draagt ook bij aan je ontwikkeling.”

kijk voor het volledige
speelschema op
www.bijzondere-eredivisie.nl
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Het
Gehandicapte
Kind

'Wij willen
kinderen groot
laten dromen'

De Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte
Kind zet zich al ruim 70
jaar in voor een samenleving waarin elk kind
vriendjes heeft en geen
gehandicapt kind alleen
hoeft te spelen. Hiervoor
worden jaarlijks honderden
projecten opgezet met de
thema's Spelen, Leren en
Sporten. Dit kan dankzij de
steun van donateurs, vrijwilligers, en deelnemers
van de VriendenLoterij.

Dromen waarmaken, dat was de belangrijkste reden voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind om de Bijzondere Eredivisie op te richten. “Ieder kind heeft dromen, ook gehandicapte
kinderen,” zegt directeur Henk-Willem Laan. “Maar wat je vaak ziet,
is dat de dromen van kinderen met een handicap veelal zijn ingegeven door hun beperking. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Wij willen
kinderen juist groot laten dromen.”

A

angezien veel kinderen dromen van een carrière als
voetballer werd het plan opgevat een soort 'Bijzonder Oranje' op
te zetten. Een Nederlands Elftal voor
kinderen met een handicap. Dat leidde uiteindelijk tot een Eredivisie
voor G-voetballers. De VriendenLoterij, maatschappelijk partner van de
Nederlandse Eredivisie én partner
van het Gehandicapte Kind, schaarde zich meteen achter het plan.

CORONA
De Bijzondere Eredivisie is vorig seizoen, in het najaar van 2019, met
veel succes van start gegaan. Helaas
moest de competitie vanwege corona voortijdig worden gestaakt. “Een
enorme domper, vooral voor de spelers en speelsters. Samen met de
clubs zijn we digitaal verdergegaan,
onder andere met leuke challenges.
Maar we zijn dolgelukkig dit seizoen weer te kunnen starten.”

“Vervolgens hebben we contact gezocht met allerlei partijen waaronder Players United om de Bijzondere
Eredivisie op te zetten. Vanuit die
basis hebben we de Nederlandse
profclubs benaderd. Diverse clubs
hadden al een G-elftal, voor andere
clubs was dit een mooie aanleiding
ook te starten. Uiteindelijk hebben
10 clubs zich aan de competitie verbonden.”

GROTER
Dit seizoen is de Bijzondere Eredivisie nog groter geworden. Want
naast ADO Den Haag, Ajax, FC
Emmen, Excelsior, De Graafschap,
FC Groningen, sc Heerenveen,
FC Utrecht en VVV-Venlo is nu ook
Go Ahead Eagles van de partij.
“Prachtig! Onze droom is natuurlijk
om naar 18 clubs te gaan.

Toch is het vooral genieten in de Bijzondere Eredivisie. “Absoluut, de
wedstrijden zijn geweldig en het is
prachtig hoe teams en spelers met
elkaar omgaan. Puur voetbalplezier,
samen spelen en elkaar helpen. Dat
zouden meer mensen moeten zien.”
ZELFVERTROUWEN
Wat opvalt aan de Bijzondere Eredivisie is vooral het plezier. “Iedereen
is enthousiast. De kinderen vinden
het geweldig, het is een enorme belevenis en daarnaast draagt het bij
aan hun ontwikkeling. Ze krijgen
zelfvertrouwen, leren vrienden kennen, spelen samen en leren van elkaar. Bovendien voegt het ook veel
toe aan een club. Een voetbalclub is
veel meer dan alleen het eerste elftal; iedereen hoort erbij. Ook mensen met een handicap.”

PERSPECTIEF
Een mooie bijkomstigheid van de
Bijzondere Eredivisie is dat de omgeving ook anders gaat kijken naar
gehandicapte jongeren. “Niet alleen
de jongens en meiden zijn heel
trots om te spelen in de Eredivisie;
ook de mensen om hen heen. Als jij
jarenlang fan bent van bijvoorbeeld
FC Utrecht, en jouw familie ook, en
je mag ineens uitkomen in het shirt
van jouw club, dan verandert het
perspectief. Dat doet iets met het
kind én de omgeving.”

ERIC VAN OOSTERHOUT,
BURGEMEESTER VAN EMMEN

De Bijzondere Eredivisie weet zich gesteund door heel veel organisaties en mensen. Clubs, trainers, de KNVB, VriendenLoterij,
het Gehandicapte Kind, ouders en uiteraard ook heel veel fans. Logisch, de Bijzondere Eredivisie is tenslotte de mooiste competitie
ter wereld. Ook diverse burgemeesters van gemeenten met een
betaald voetbalorganisatie binnen de grenzen zijn enthousiast
supporter.

HOE VINDT U HET DAT FC EMMEN
EEN G-VOETBALTEAM HEEFT?
“Geweldig! Het voegt namelijk echt
iets toe, het is anders (bijzonder) en
als voorzitter van Stichting Naoberschap United vind ik het ook een
heel goed initiatief om op deze ma-

KOMT U HET TEAM VAN FC EMMEN
WEER AANMOEDIGEN IN DE BIJZONDERE EREDIVISIE?
“Jazeker! Ik vind het enorm mooi
om het G-voetbalteam van FC
Emmen te zien spelen: ik vind Gvoetbal 'soms' leuker dan een eredivisiewedstrijd. Als het kan, kom ik
ook snel weer kijken tijdens een
training want het lijkt mij erg leuk
de spelers- en speelsters weer te
zien.''

nier de zichtbaarheid van het Gvoetbal in regio te kunnen vergroten. FC Emmen is daar wel een heel
mooi uithangbord voor.”
DEELNAME AAN G-SPORTEN
HEEFT SOMS NOG EEN 'DREMPEL'.
VOORAL VOOR OUDERS. WAT ZOU
U TEGEN HEN WILLEN ZEGGEN?
“Sommige ouders beschouwen Gvoetbal soms als onbereikbaar voor
hun kind. En ik snap de bezorgde
houding heel goed. Maar ik zie heel
veel kinderen met relatief veel beperkingen toch genieten. Zo herinner ik mij een keepertje dat niet kon

GROEIEN
De huidige opzet van de Bijzondere
Eredivisie kent een looptijd van drie
jaar, met de intentie voor een structureel vervolg. “Daarom willen we
graag verder groeien, samen met de
clubs, fans en partners. Het is tenslotte de enige Eredivisie ter wereld
voor G-voetballers. Maar vooral
omdat met de Bijzondere Eredivisie
dromen van jongeren met een beperking werkelijkheid worden.”

“Je ziet dan ook weer hoe belangrijk
het is voor deze doelgroep om lekker buiten te zijn. En wat ik ook
heel bijzonder vind, is dat ondanks
de verschillen tussen de kinderen,
dit henzelf helemaal niets uitmaakt.
Daar zitten zij totaal niet mee. Ze
spelen gewoon vol plezier en zorgen binnen en buiten het veld voor
elkaar. Ik vind G-voetbal een voorbeeld voor de samenleving. Dat je
ondanks je beperking elkaar gewoon waardeert. Ik word daar heel
erg blij van!”

'Ik vind G-voetbal
soms leuker dan een
Eredivisiewedstrijd'

Een van de grootste fans is wellicht
Eric van Oosterhout, burgemeester
van de gemeente Emmen. Hij is
tevens voorzitter van Stichting Naoberschap United, de maatschappelijke stichting van FC Emmen. Wij
stelden de burgemeester een aantal
vragen.
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lopen, maar op zijn knieën toch een
paar knappe ballen stopte. Dat glunderende koppie was onbetaalbaar.''
WAT ROEPT DE BIJZONDERE
EREDIVISIE BIJ U OP?
“Plezier! Ik heb wel eens een training meegedaan en wat mij dan
enorm opvalt, is het pure plezier

dat van de spelers en speelsters afstraalt. De eerste training na de coronacrisis stond ik langs het veld te
kijken en dat is gewoon net zo genieten als tijdens een spannende
Eredivisiewedstrijd. Het was echt
geweldig om te zien hoeveel plezier
het team heeft. En niet alleen in het
voetbalspel maar ook met elkaar.”

HEEFT U NOG EEN BOODSCHAP
VOOR DE SPELERS VAN FC EMMEN?
“Ik wil ze vooral een compliment
geven, ik vind het zo mooi dat ze zo
goed voor elkaar zorgen binnen en
buiten het veld, en dat ze zo prachtig met elkaar samenwerken. Verder
wens ik het team van FC Emmen
een heel mooi en vooral plezierig
voetbalseizoen toe!”

START
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FAQ Bijzondere
Eredivisie
De Bijzondere Eredivisie is een competitie op Eredivisieniveau
voor G-voetballers van 10 tot 18 jaar met een beperking.
Dit seizoen nemen 10 clubs deel. ADO Den Haag, Ajax,
De Graafschap, Excelsior, FC Emmen, FC Groningen,
Go Ahead Eagles, SC Heerenveen, FC Utrecht en VVV-Venlo.

D

e Bijzondere Eredivisie is
voor alle handicaps. Wel
heeft een Adviescommissie
een aantal selectiecriteria geformuleerd, waardoor een evenwichtige
competitie mogelijk is. Alle clubs die
deelnemen aan de Bijzondere Eredivisie hebben zelf een team samengesteld. De ene club heeft
bijvoorbeeld al een team; de andere
club heeft een selectiedag gehouden. De spelers en speelsters die
meedoen met de Bijzondere Eredivisie blijven daarnaast bij hun eigen
amateurclub voetballen.

10 SPEELRONDEN
De deelnemende clubs spelen van
september tot en met mei tijdens
diverse competitieronden een aantal
wedstrijden tegen elkaar. Iedere
ronde vindt plaats bij één van de
deelnemende profclubs, in het stadion of op het trainingscomplex.
Er zijn in totaal 10 speelronden.
Publiek is uiteraard van harte welkom bij de competitierondes van de
Bijzondere Eredivisie, maar vanzelfsprekend dienen de richtlijnen van
het RIVM en de KNVB in acht te
worden genomen.

NIETS MEER MISSEN OVER DE
BIJZONDERE EREDIVISIE?! VOLG ONS OP:
Alle informatie over de Bijzondere Eredivisie vind je op www.bijzondere-eredivisie.nl. Wil je meer weten?
Wij vertellen je graag meer! Stuur een mail naar info@bijzondere-eredivisie.nl.

Wij bedanken alle
deelnemers van de

voor het mogelijk maken van
de Bijzondere Eredivisie.
Namens de clubs, de spelers en alle
betrokkenen van de Bijzondere Eredivisie:
hartelijk dank voor jullie steun!

We zien jullie graag weer,
Heracles Almelo!
CLUB

Heracles Almelo

OPGERICHT
3 mei 1903

CLUBKLEUREN
Zwart wit

STADION

Erve Asito

WEBSITE

heracles.nl/maatschappelijk

De Bijzondere Eredivisie moet dit seizoen helaas een prachtig
team missen: Heracles Almelo. De Overijsselse club nam vorig jaar
wel deel en ook nu stonden de zwart-witten alweer in de startblokken voor weer een mooi seizoen in de Bijzondere Eredisvisie.

D

oor gezondheids- en andere
problemen moest het team
een week voor de competitiestart helaas besluiten dit seizoen
af te zien van deelname. Super jammer. Zeker voor de spelers en de
speelsters. Door de coronapandemie
moest de competitie vorig seizoen
voortijdig worden afgebroken en
mede daarom had de club besloten
dit jaar weer met dezelfde groep
spelers deel te nemen aan de Bijzondere Eredivisie.
Helaas kan dat nu niet doorgaan. We
moeten de geweldige spelers dus een

jaartje missen, evenals de geplande
competitieronde in het mooie Erve
Asito Stadion. Maar volgend seizoen
zien we jullie graag weer terug Heracles Almelo! En als steuntje in de rug
plaatsen we toch even de teamfoto.

Zwart en Wit is Heracles
Een thuis voor iedereen
Een club om voor te leven
Nee, je staat hier nooit alleen
Samen naar de voetbal
Ons Heracles dat is top!

Bijzondere Eredivisie Bal
Bij een Bijzondere Eredivisie hoort uiteraard ook een Bijzondere
Bal. Speciaal voor de mooiste competitie ter wereld ontwikkelde
Derbystar een bijpassende bal. Deze Classic Light, uiteraard voorzien van het logo van de Bijzondere Eredivisie zal worden gebruikt
tijdens alle wedstrijden in de Bijzondere Eredivisie 2020/2021.

Quizvraag
HOEVEEL DOELPUNTEN ZIJN ER VORIG SEIZOEN
GESCOORD IN DE BIJZONDERE EREDIVISIE?
Laat het ons weten en maak kans op de
officiële BE wedstrijdbal! Mail naar:
communicatie@bijzondere-eredivisie.nl

UW PROJECT, ONS TEAM SAMEN SUCCESVOL

ADO DEN HAAG
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CLUB

ADO Den Haag

OPGERICHT

1 februari 1905

CLUBKLEUREN
Groen-Geel

STADION

Cars Jeans Stadion

WEBSITE

adodenhaag.nl/maatschappelijk

NICOLAAS HOEKSTRA
SPELER ADO DEN
HAAG-STORKS

TRAINERS AAN HET WOORD

'We kunnen meedraaien in de top!'
Hoofdtrainer Ronald en assistent Remco vertellen
jullie over de G-Storks van ADO Den Haag en hun
verwachtingen voor komend seizoen.

WAT DOE JIJ BIJ ADO DEN HAAG?
Ronald: “Ik ben werkzaam bij de
jeugdopleiding van ADO Den Haag.
Hier ben ik (mede) verantwoordelijk voor de JO18 als assistent-trainer. Daarnaast ben ik sinds kort
aangesteld als hoofdtrainer van de
ADO Den HaaG-Storks.”
Remco: “Ik ben werkzaam als
vrijwilliger bij ADO Den Haag in
de Maatschappij. Vanuit mijn rol
assisteer ik al een aantal seizoenen de trainers van de G-Storks
met veel plezier”

SELECTIE 2020|2021

DAVID
SJOUK
MAX
TEUN
NICOLAAS
KIMBERLY
JESSY
NICO
KAITHLIN
BRENDA
FABIENNE
ISA
JASPER H.
JASPER T.
HOOFDTRAINER
RONALD SAMSON
ASSISTENT-TRAINER
REMCO LOCHTENBERGH

WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN
VOOR KOMEND SEIZOEN?
Ronald: “Wij kunnen meedraaien
in de top van de Bijzondere Eredivisie. Ik geniet van de inzet,
bereidheid, fitheid en motivatie
van mijn jongens en meiden.
“Onze jeugdopleiding kan veel
leren van de G-Storks!”

ISA BRENK - SPEELSTER ADO DEN HAAG-STORKS

'Ik mag gewoon voor
een profclub spelen!'
Een jaar geleden werd Isa gescout voor ADO Den Haag. In het bijzijn
van directeur Mohamed Hamdi en aanvoerder Aaron Meijers tekende
Isa een contract van één jaar met optie voor nog één jaar. Deze optie is
door de ontwikkelingen van het coronavirus al snel gelicht. “Ik ben blij
dat mijn eredivisiedebuut er toch gewoon komt!”
WAT BETEKENT
VOETBAL VOOR JOU?
“Heel Veel! Ik hou echt van voetbal
én denk er dag en nacht aan. Om
samen te spelen en proberen een tegenstander te verslaan vind ik gewoon heel mooi. Het is natuurlijk
ook een heel leuk spelletje. Het mooiste van voetbal vind ik schieten. Hier
train ik veel op, waardoor ik steeds
meer ga scoren.”

HOE VIND JE HET OM VOOR ADO
DEN HAAG TE SPELEN?
“Ik vind het harstikke leuk! Ik mag
gewoon voor een profclub spelen.
We trainen op het trainingscomplex
en komen vaak in het stadion: dat is
toch geweldig! Bij ADO Den Haag
hebben we ook een heel leuk team
met goeie en leuke spelers. Ik ga er
dus altijd met veel plezier heen!”
WAT VERWACHT JE
VAN DIT SEIZOEN?
“We zijn al heel lang in training voor
de Bijzondere Eredivisie. Door corona
was het moeilijk om fit te blijven,
maar de trainers hebben ons hierbij geholpen. We kregen trainingsfilmpjes toegestuurd en een trainingsschema in de vorm van een
weekkalender. Dit vond ik hartstikke
leuk. Daarom verwacht ik dat we
veel gaan winnen, maar het onderlinge plezier vind ik veel belangrijker.”

Remco: “Mijn verwachting is datgene uit te stralen en over te
brengen op de mensen die we
gaan ontmoeten het komende
seizoen.”

Een Toppâh als ambassadeur…
Michiel Kramer is aanvoerder van ADO Den Haag. Daarnaast zet
hij zich in voor diverse maatschappelijke projecten van de club
en hij is ambassadeur van het G-Voetbal.
WAAROM BEN JIJ AMBASSADEUR
VAN DIT PROJECT?
“Bij ADO Den Haag bieden wij kinderen met een beperking ook de kans
om gescout te worden. Dit doen we
al jaren met de ADO Den HaaGStorks. Voor kinderen met een beperking is het namelijk moeilijk om
aansluiting te vinden bij de amateurverenigingen in onze regio. Met de
ADO Den HaaG-Storks brengen wij
het G-Voetbal onder de aandacht bij
deze verenigingen. Vandaar dat het
mooi is dat ADO Den Haag deze jongens en meisjes deze kans kan bie-

den. Dit maakt mij als speler ontzettend trots!”

HELPEN DE G-STORKS ADO DEN HAAG?
“Na hun contractondertekening
spelen zij één seizoen onder onze
vlag en bouwen wij samen aan een
succesvol ADO Den Haag. Wij in de
Eredivisie, zij in de Bijzondere Eredivisie! Vanuit de club dragen spelers,
trainers en directie dit project een
warm hart toe. De G-Storks komen
regelmatig bij ons op bezoek. Je keert
dan altijd met een grote glimlach
huiswaarts!”
HEB JIJ NOG EEN BOODSCHAP
VOOR DE G-STORKS?
“Ik wens de ADO Den HaaG-Storks
ook dit seizoen weer veel succes in
de Bijzondere Eredivisie. Speel met
Strijd, Passie en Haagse Bluf!”

'Ik krijg er
heel veel
vertrouwen
van'
Nicolaas is al meer dan een jaar
een echte aanwinst voor ADO
Den Haag. Een type die je tegenwoordig niet vaak meer ziet. Spijkerhard in zijn duels, technisch
zeer begaafd en een neusje voor
de goal. Nicolaas voetbalt zelf in
Bodegraven, maar speelt als een
echte 'Haagse' vedette. “Keepers
duiken wel eens de andere kant
op als ik schiet.”
WAT BETEKENT VOETBAL
VOOR JOU?
“Voetbal is de leukste sport die er
is! Ik ben altijd blij als ik weer op
het voetbalveld sta met mijn
vrienden, want samen spelen
vind ik heel belangrijk. Voetbal
helpt mij ook om fit en gezond te
blijven waardoor ik hard kan rennen en schieten.”
HOE VIND JE HET OM VOOR
ADO DEN HAAG TE SPELEN?
“Helemaal geweldig! Ik speel gewoon in de Eredivisie voor ADO
Den Haag en word als profvoetballer behandeld. Hier krijg ik
echt heel veel vertrouwen van.”
WAT VERWACHT JE
VAN DIT SEIZOEN?
“We hebben er allemaal heel lang
op moeten wachten. Ik verwacht
dus een mooi seizoen met veel
gemotiveerde tegenstanders. Ik
vind het leuk om kennis te maken
met spelers en speelster van andere clubs. Misschien hou ik er
nog een mooie vriendschap aan
over. Bij ADO Den Haag zijn we
goed in vorm en trainen hard
onder onze nieuwe trainer. We
zullen dus veel laten zien en hoog
eindigen in 'onze' eigen Eredivisie!”

AJAX
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John Heitinga
John Heitinga speelde 156 wedstrijden voor Ajax en 87 voor het
Nederlands Elftal. Momenteel is hij Hoofdtrainer van Ajax O-19.
En natuurlijk is ook John fan van de Bijzondere Eredivisie.
“Ik heb een groot warm hart voor Only
Friends. Dus ook voor dit prachtige team in
de Bijzondere Eredivisie. Als je het hebt
over elkaar in je kracht zetten, is dit team
daar een prachtig voorbeeld van. Vriendschap, respect en begrip is onze tactiek. We
kijken enorm uit naar de komende speelrondes. Plezier, samen en genieten. De geweldige trainers zullen dit alles met de
echte voetbalbeleving overgieten. Zodat
onze helden niet alleen spelen in de Bijzondere Eredivisie, maar zich heel een jaar
lang een Ajacied voelen!”

INTERVIEW BRUNO BABEL, AJAX|ONLY FRIENDS
(MET EEN GROTE SMILE OP ZIJN GEZICHT)

DE AANVOERDER:

'Wij hebben heel veel lol'
“Hallo lieve allemaal. Mijn naam is Robin van den Bol en ik ben
14 jaar oud. Ik heb CP (Cerebrale Parese), heb een herseninfarct gehad na mijn geboorte. Ik voetbal al 9 jaar bij Only
Friends en ik voel mij daar altijd heel erg happy.”
“Myron en Dennis Gebbink geven iedereen
heel veel aandacht en praten met je als je
je even niet goed voelt. Ik heb hier heel
veel zelfvertrouwen gekregen. Ik ben
super trots en blij dat ik aanvoerder mag
zijn in ons Bijzondere Eredivisieteam. Dat
was mijn grootste wens. Voetbal is mijn
grootste passie en ik ben blij dat ik in het
team mag spelen.”
“Wij hebben heel veel lol en iedereen heeft
respect voor elkaar. Of wij nu winnen of
verliezen, dat maakt niet uit. Lekker voetballen met elkaar is het belangrijkst. Ik
hoop nog heel lang bij Ajax|Only Friends
en in het Bijzondere Eredivisieteam te
mogen voetballen.”

'Ik hoop dat we winnen!'
SELECTIE 2020|2021

1. ASHLEY LATJES
2. BERNARDO BLOO
3. BRUNO BABEL
4. ISA ROOSBLAD

“Ik ben Bruno Babel, 16 jaar oud en ik voetbal bij het G-team
van Ajax|Only Friends in de Bijzondere Eredivisie als keeper. Ik
heb een geestelijke beperking. Vanaf mijn 9e jaar voetbal ik met
heel veel plezier bij Only Friends. Wij trainen twee keer in de
week (ik zeg niet wanneer we trainen, dat mogen de tegenstanders namelijk niet weten).”

5. KEES SCHOLTEN
6. MALIK SONDAAR
7. MAROUAN AMRANI
8. MICHELLA HAAS
9. NORDIN BELKAID
10. RANDY POSTEMA
11. ROBIN VAN DEN BOL
12. WESLEY VAN HOOF
STAF:

“Bij Only Friends heb ik heel veel
vrienden gemaakt. Hier ga ik ook
naar de dagbesteding en geef ik wel
eens een rondleiding. Op zondag ga
ik naar Only Friends om te kickboksen. Mijn moeder noemt Only
Friends het mooiste plekje op aarde.”
BIJZONDERE EREDIVISIE
Ik vind het heel leuk dat de Bijzondere Eredivisie is bedacht, omdat ik nu
tegen andere profclubs kan voetbal-

1. ARJAN KONING

'BRUNANA'
“Mijn favoriete keeper is Andre
Onana, hij is mijn grote voorbeeld.
Mijn teamgenoten noemen mij wel
eens naar hem: 'Brunana'. Ook heb
ik wel 's getraind met Ajax onder 16
en onder 17, onder leiding van John
Heitinga en dat was heel leuk! 27
september mogen we eindelijk bij
Ajax voetballen. Daar heb ik heel
veel zin in en ik hoop dat we daar
winnen en dat er heel veel mensen
komen kijken. En ik vind dat er nog
meer clubs mee moeten doen aan de
Bijzondere Eredivisie!”

2. MYRON GEBBINK
3. DENNIS GEBBINK

Sportclub Only Friends
Dennis Gebbink ontdekt dat zijn zoon Myron, die een motorische beperking heeft, niet op zijn
plaats is bij een reguliere voetbalclub en besluit daarom in 2000 zelf een sportclub op te richten
voor kinderen met een beperking. De club gaat Only Friends heten.

De slogan 'Je bent goed zoals je
bent!' onderstreept de kern van Only
Friends. Ieder kind telt, is welkom en
wordt gerespecteerd. Het gaat erom
kinderen met een beperking te laten
genieten van sport, zich te ontwikkelen en vriendschappen te sluiten.
Niet alleen de lichamelijke bezigheid
maar ook het gevoel 'erbij te horen'
doet de kinderen erg goed.
EIGEN ACCOMMODATIE
Omdat de kinderen van Only Friends
op diverse locaties sporten, heeft
Dennis Gebbink al snel een droom;

een eigen sportaccommodatie voor
kinderen met een beperking. Met diverse partijen worden de krachten
gebundeld en op 8 november 2010 is
het zover. Het Friendship Sports
Centre wordt officieel geopend door
Prinses Marilène, Marco van Basten
en Myron Gebbink; de zoon met wie
het allemaal begonnen is. De droom
is waarheid geworden; een uniek en
hypermodern sportcentrum voor kinderen met een beperking.
800 KINDEREN
Inmiddels sporten er bijna 800 kinderen, in 26 sportcategorieën, met zeer
veel plezier en enthousiasme. Only
Friends heeft 220 vrijwilligers en een
50-tal stagiaires, die het sporten voor
de kinderen 7 dagen in de week
mogelijk maken en gerenommeerde
ambassadeurs en sponsoren ondersteunen Only Friends. In 2016 tekenen Dennis en Edwin van der Sar
(Algemeen Directeur AJAX) een samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf dat moment voetballen de spelers van Only Friends als AJAX|Only
Friends in echte Ajax tenues in de Gen reguliere competitie van de KNVB.
Hoe gaaf is dat?!
www.onlyfriends.nl

CLUB
Ajax

OPGERICHT

18 maart 1900

CLUBKLEUREN
Rood en wit

STADION

Johan Cruyff Arena

WEBSITE

Ajax.nl/club/maatschappelijk

WEBSITE G-TEAM

www.onlyfriends.nl

len. Ook is het leuk dat er gefilmd
wordt zodat je kan zien wat je doet
en dat het op tv komt. Hierdoor voel
ik mij heel bijzonder, soms word ik
zelfs herkend op straat. Voordat de
wedstrijd begint, trek ik altijd eerst
mijn rechter scheenbeschermer aan
en daarna mijn linker. En ik heb nog
een ritueel; eerst trek ik mijn rechterkicks aan en daarna mijn linkerkicks.”

DE TRAINER

Dennis Gebbink
Dennis Gebbink (52) traint met veel plezier en enthousiasme
het Bijzondere Eredivisie-team van Ajax|Only Friends. Dennis
zelf is een topamateurvoetballer geweest en heeft net het
profvoetbal misgelopen.
Maar…op jonge leeftijd (16 jaar!) zette hij
al zijn eerste stappen in de hoogste klasse
van het amateurvoetbal (toen nog Hoofdklasse geheten) bij zijn club in Amsterdam, DWV.
Een groot aantal jaren later, sloot hij als
Mister DWV de deur achter zich en speelde vervolgens nog voor IJsselmeervogels
en vele seizoenen voor AFC (eveneens Amsterdam). Het voetbal zit bij Dennis dus in
zijn genen en dat brengt hij graag over op
jonge spelers. Dennis houdt van mooi
voetbal, passie en teamspirit.

FC EMMEN
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INTERVIEW MET MIKE, DANICK EN CHRIS

'Noteer mij maar voor 15 doelpunten!
De start van de Bijzondere Eredivisie komt dichter en dichterbij. Tijd om vooruit te blikken op
het nieuwe voetbalseizoen met een bekende selectiespeler, Chris van Uyten, maar ook om
twee nieuwelingen voor te stellen: Danick Hekhuis en Mike Spiekman. Zij werden gescout bij
vv Bargeres, een lokale amateurvereniging in Emmen.
DANICK EN MIKE,
STEL JEZELF EVEN VOOR
Danick: “Ik ben Danick, 16 jaar oud.
Sinds vorig seizoen voetbal ik bij vv
Bargeres en vanaf dit seizoen mag ik
ook voor FC Emmen spelen. Daar ben
ik heel trots op.” Direct daarop volgt
Mike: “Ik ben Mike, 16 jaar oud en
voetbal voor vv Bargeres en FC
Emmen. Mooie combinatie, toch?”
WAAROM ZIJN JULLIE BIJ FC EMMEN
KOMEN VOETBALLEN?
Danick: “Ik wil beter leren voetballen. Ik moet eerst nog mijn teamgenootjes beter leren kennen, maar dat
gaat vast snel lukken.” Voor Mike is
FC Emmen slechts een opstapje naar
een veel groter doel:

“Ik wil FC Emmen als springplank
gebruiken voor een transfer naar
mijn droomclub, Paris Saint-Germain. Komend seizoen wil ik mij
graag ontwikkelen in het doelpunten scoren. Dat kan ik al goed, maar
het kan nog beter!”
WAT IS JULLIE DOEL DIT SEIZOEN?
Danick: “Ik wil mijn voetbaltechniek
verbeteren en met beide benen
leren spelen. Dat zorgt ervoor dat ik
nog beter kan overspelen tijdens
wedstrijden en trainingen.”
Mike knikt bevestigend: “Als spits is
het schieten met twee benen erg
belangrijk. Maar ook koppen hoop
ik komend seizoen nog beter te
leren. Ik hoop dat de trainers

mij daarbij kunnen helpen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor
Danick en andere teamgenoten.”
WAT VERWACHTEN JULLIE VAN DE
BIJZONDERE EREDIVISIE?
Danick: “Ik heb er heel veel zin en
hoop dat we veel lol met elkaar
gaan hebben. En noteer maar, ik ga
komend seizoen als middenvelder
zeker vijf doelpunten maken.” Mike
lacht en vult aan: “Ik dacht dat ik
de spits was die de doelpunten
moet gaan maken voor FC Emmen.
Ik ga niet voor niets met rugnummer negen spelen. Noteer mij maar
voor 15 doelpunten en heel veel
plezier!”

CHRIS
Dan over naar Chris van Uyten,
inmiddels een bekende binnen de
selectie van het FC Emmen G-voetbalteam. Chris, hoe gaat het met je?
Er verschijnt een grote glimlach op
zijn gezicht, en dat zegt eigenlijk
genoeg: “Goed hoor.” Op de vraag
hoe hij tegen komend seizoen aankijkt. is Chris ook kort maar krachtig. “Heel veel.”
Vertel eens, Chris? “Nou, ik wil een
nog betere voetballer worden, nog
meer trucjes leren en nog meer acties maken als buitenspeler of als

echte nummer tien.” Op de vraag
of hij daarom zo graag voetbalt,
moet Chris weer lachen: “Ja, ik
houd al van voetbal sinds ik vier
ben. Vroeger speelde ik altijd al
voetbal op straat. Nu mag ik voetballen voor FC Emmen en daar ben
ik heel erg trots op.”
Chris, wat verwacht je van je team
komend seizoen? Zonder na te denken geeft Chris direct antwoord.
“We gaan veel wedstrijden winnen
en veel lol maken. Dat is echt het
belangrijkste. Dus tegenstanders,
jullie zijn gewaarschuwd…!”

DE TRAINERS:

'Wij zijn een
aanvallend team'
Jelle Mars en Jan Dijkgraaf zijn de trainers van het
Bijzondere Eredivisieteam van FC Emmen. Het team
neemt voor het tweede seizoen deel aan de competitie.
Een goede reden om vooruit te blikken.

SELECTIE 2020|2021

WAT IS JULLIE STRATEGIE VOOR
DIT SEIZOEN?
“Wij hebben veel geleerd van het
eerste seizoen. Daarom hebben
wij onze strategie iets aangepast
om van daaruit samen als team
te groeien. Plezier en structuur
bieden zijn hierin onze belangrijkste waarden. Niet alleen op
het veld, maar ook bij de andere
activiteiten.”
EN IN DE WEDSTRIJDEN?
“Wij hebben spelers die het
enorm leuk vinden om aan te
vallen, niet voor niets zijn wij
een aanvallend team. Zo hebben
wij een enorm creatieve keeper
die minstens één keer per wedstrijd het gehele veld oversteekt
om te kunnen scoren. Het mooie
hierbij is dat een veldspeler dan
meteen even de rol van de keeper oppakt. Deze samenwerking
is een voorbeeld van onze strategie waarin het ons doel is om
mooie doelpunten te maken!”

WAAR KIJKEN JULLIE HET
MEEST NAAR UIT?
“Wij kijken enorm uit naar de
speelronden in de Bijzondere
Eredivisie. Dit zijn prachtige momenten voor de spelers en speelsters om nieuwe mensen te leren
kennen en andere kinderen te
ontmoeten.”
WAT ZIJN JULLIE
TEAMDOELSTELLINGEN?
“Veel plezier maken en goed samenwerken. Onze spelers en
speelsters zorgen binnen en buiten het veld erg goed voor elkaar. Iets wat heel mooi is om te
zien. Dit hopen wij dit seizoen
nog meer te gaan versterken.
Daarnaast is de doelstelling om
te zorgen dat iedere speler na
elke training met een fijn gevoel
naar huis gaat. En natuurlijk
hopen wij ook op mooie en
spannende wedstrijden!”

DANNY HOLLANDER
JULIAN CASTAIGN
SVEN MINK
THIJMEN KWINT
ANNA KOST
FLEUR PETERS
BART BLONK
RUBEN WILLEMS
RUBEN HARTONG
STAN LASKER
CHRIS VAN UYTEN
KHALID BOUGHALEB
MIKE SPIEKMAN
DANICK HEKHUIS
TRAINERS
JELLE MARS
JAN DIJKGRAAF
GERT WIILEMS

CLUB

FC Emmen

OPGERICHT

21 augustus 1925

CLUBKLEUREN
Rood en Wit

STADION

De Oude Meerdijk

WEBSITE

fcemmen.nl/maatschappelijk

Van hoofdsponsor
naar hoofdsponsor!
Hitachi Capital Mobility blijft verbonden als hoofdsponsor aan
FC Emmen. Maar het nieuwe hoofdsponsorschap heeft een
maatschappelijke tint. Hitachi Capital Mobility blijft namelijk aan
als hoofdsponsor van het FC Emmen G-voetbal.
Gert Veenstra, algemeen directeur van
Hitachi Capital Mobility, is blij dat hij
zich met zijn bedrijf hoofdsponsor
mag noemen van het G-voetbal bij FC
Emmen: “Het vergroten van de wereld van anderen is ons dagelijks
werk. Dat doen we niet alleen voor
onze klanten, maar ook voor mensen
voor wie bewegingsvrijheid niet altijd

vanzelfsprekend is. Ik heb veel mooie
verhalen gehoord over de impact van
het spelen bij een club als FC Emmen
voor een kind met een beperking. Zo
kan een ieder zich sociaal verder ontwikkelen, nieuwe dingen ontdekken
en nieuwe mensen ontmoeten. Dat
sluit naadloos aan waar wij, bij Hitachi Capital Mobility, voor staan.”

Uw partner met verstand
van zaken wenst het
G Voetbalteam een
succersvol seizoen.
Nijverheidsstraat 17
Ridderkerk
Tel.: 088 - 0289000
www.safexci.nl

EXCELSIOR ROTTERDAM
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DE TRAINER:

‘Iedereen verdient een
kans om te sporten’
Als er G-voetballers binnen een vereniging actief zijn, gaan
een heleboel mensen zich volgens hoofdtrainer Richard Mank
van Excelsior Vrouwen beter gedragen. “Dit komt doordat
G-voetballers toch een bepaald gevoel meebrengen.”

SAM VAN HOEGEE:

'Meedoen is soms
belangrijker dan winnen!'
“Het is heel mooi dat ook G-voetballers bij Excelsior Rotterdam de
mogelijkheid krijgen om te kunnen voetballen, de waarde daarvan is ontzettend groot voor
iedereen. Excelsior Rotterdam
geeft ze een podium en laat ze
voelen hoe het is om echt als een
profvoetballer actief te zijn.''
Clubs die een G-elftal hebben,
geven vaak aan dat ze ontzettend
blij zijn met deze doelgroep.

“Ik vind dan ook dat alle clubs in
Nederland G-voetbal moeten aanbieden. Hoe meer mensen we
laten sporten, ongeacht of ze wel
of geen beperking hebben, des te
mooier is dat voor onze samenleving. Bovendien is voetbal voor iedereen, dus ook voor mensen met
een lichamelijke handicap of mensen met autisme. Elke vereniging
zou dus voetbal voor deze doelgroepen moeten aanbieden, want
iedereen verdient een kans om te
kunnen sporten!''

DIRECTEUR STICHTING EXCELSIOR4ALL

'Voetbal is
voor iedereen!'

“Voetbal is voor iedereen en vanuit onze foundation Excelsior4All
willen wij een zo breed mogelijke doelgroep bereiken,” zegt directeur Niels Redert van Excelsior4All. “Wij gebruiken de kracht van
voetbal om ook deze doelgroep een unieke belevenis te geven.”
“De corebusiness is uiteraard het betaalde voetbal van de mannen.
Daaromheen verzamelen we steeds
meer doelgroepen die onder de
merknaam Excelsior Rotterdam
voetballen. We hebben een team in
de Eredivisie Vrouwen en een jeugdopleiding voor zowel jongens als
meisjes. Daarnaast hebben we heel
veel maatschappelijke programma's,
met uiteenlopende doelgroepen die
onder de naam van Excelsior Rotterdam voetballen, waaronder kwetsbare doelgroepen zoals G-voetbal.''
WAT VALT JE OP BIJ
DE G-VOETBALLERS?
“Het plezier spat er vanaf, maar
vooral ook de dankbaarheid. Die oprechte liefde richting iemand die tijd
in ze steekt, dat vind ik heel mooi

om te zien. Ze geven altijd een warm
gevoel. Ze zijn oprecht blij dat je tijd
voor ze vrijmaakt en hebben echt het
gevoel van 'wow, dit is heel gaaf!'.
Dat zie je in het reguliere voetbal
veel minder terug.”
WAT VIND JE VAN HET
SOCIALE ASPECT?
“Het is logisch dat er een sociaal aspect bij komt kijken, omdat de doelgroep soms minder zelfstandig is. Wat
je ziet is dat ouders en begeleiders
enorm betrokken zijn. Ik vind dat alleen maar goed, er zijn ongetwijfeld
genoeg jongens en meisjes die geen lichamelijke of verstandelijke beperking
hebben maar die zich eenzaam voelen
op een club omdat hun ouders nooit
komen kijken. Ik denk dat het sociale
aspect enorm belangrijk is.”

Sam van Hoegee was afgelopen seizoen profvoetballer bij het Bijzondere Eredivisieteam van Excelsior Rotterdam. Zijn eerste wedstrijd in het shirt van Excelsior Rotterdam was er voor hem een om
niet snel te vergeten. Het was zijn eerste ervaring in het stadion. Hij
mocht op het veld lopen en proeven aan een onvergetelijke sfeer.
Sam is middenvelder, net als zijn
grote voorbeeld Frenkie De Jong. Hij
is een groot fan van deze middenvelder. Sam bewondert zijn speelstijl en
vindt dat hij het supergoed deed bij
Ajax, maar ook nu in Camp Nou bij
Barcelona. Vorig seizoen heeft Sam
zelf twee doelpunten gemaakt. Toch
geeft hij aan het niet belangrijk te
vinden of er wordt gewonnen of verloren. Het plezier staat altijd bovenaan. “Winnen is niet altijd heel erg
belangrijk, meedoen is belangrijker
dan het winnen,” aldus Sam.

SELECTIE 2020|2021

SAM
OLAV
SABINE
RENZO
JOËL
MARCHERY
FLORIS
BJORN
PETER
NIGEL
SELINA
JONATHAN
TRAINERS

MICHAEL
MARWIN
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www.sbvexcelsior.nl

WEBSITE EXCELSIOR4ALL
www.excelsior4all.nl

SUPERAVONTUUR
Iris van Hoegee, de moeder van Sam,
heeft gezien hoe haar zoon zich in de
afgelopen tijd heeft ontwikkeld. “Ik
vond het een superavontuur. Natuurlijk ben ik heel erg trots dat hij mee
mocht doen. Het was voor hem een
geweldige voetbalervaring. Hij
mocht voetballen in het stadion, in
de spelersbus mee en alle kleding
werd voor hem geregeld. Het is erg
jammer dat corona ertussen is gekomen, maar verder is het een superervaring geweest.”
Sam heeft alles wat hij meemaakte
op school vol trots verteld. “Ook de
publiciteit eromheen was geweldig.
Ze kwamen op televisie en in de
krant. Onderling waren de spelers
ook heel sociaal. Ze zorgden voor elkaar, maar wilden ook graag winnen.
Er wordt altijd gezorgd dat iedereen

het gevoel heeft dat het een fijne
wedstrijd is geweest. Het gaat niet
om de grote scores, maar om goed
samenspel, er voor elkaar zijn en samenspelen.''
FEESTJE
Alle spelers kijken ernaar uit om weer
te kunnen spelen bij Excelsior Rotterdam. Sam uiteraard ook. “Het is erg
lang geleden dat we elkaar hebben
gezien,” zegt Sam. Zijn team heeft
overigens een leuke traditie, want
voorafgaand aan elke thuiswedstrijd
maken ze er onderweg in de bus een
feestje van met leuke muziek. Daarna
zetten ze hun beste beentje voor tijdens de wedstrijd en op de terugweg
gaat het feest gewoon verder. “Eigenlijk is het de hele dag door een feestje
bij ons in het team,” besluit Sam.

'Plezier spat ervanaf!'
Tobias Kleijweg is speler van het eerste elftal van Excelsior. De
verdediger is een groot supporter van het G-team van de club.
Vooral omdat het team enorm veel plezier heeft.
“Ik ben er heilig van overtuigd dat er
veel meer plezier is bij de spelers van
het G-elftal. Ze waarderen bovendien
enorm wat er allemaal voor ze wordt
gedaan. Wij zijn als profvoetballers
misschien een beetje te verwend. Zij
zijn ook enorm bezig met het spel en
het plezier spat ervan af. Veel meer
dan bij de meeste wedstrijden in de
Keuken Kampioen Divisie en zelfs in
de Eredivisie.''

SAMEN STERK
Het G-voetbal past binnen het maatschappelijke beleid van Excelsior Rotterdam. “De club doet dit echt omdat
het perfect past binnen de familieclub die Excelsior Rotterdam wil zijn.
De club heeft als slogan 'Samen
sterk' en wil alle mogelijke doelgroepen echt bij de club betrekken. De
mensen van de club die betrokken
zijn bij het G-elftal, halen daar ook
echt plezier en voldoening uit.”
“Dat is denk ik de waarde die Excelsior
Rotterdam creëert bij hun eigen werknemers naar de buitenwereld toe. Dat
is mij heel erg opgevallen toen ik met
Andrean Loizides (Projectleider Sportparticipatie en Leefbaarheid) op pad
ging om alle ouders van de spelers te
ontmoeten. Ik vond het mooi om te
zien dat de ouders openlijk laten blijken dat ze dankbaar zijn en oprecht
waarderen wat Excelsior doet.”

DE GRAAFSCHAP

‘Het gaat over zoveel
meer dan winnen’

Voor Marijn staat
De Graafschap altijd
op nummer 1!

“Na een hele lange stop door Corona heeft ons team heel
veel zin om weer te spelen. We hebben nog wel een keer
getraind, maar nu is het weer tijd voor het echte werk.”

Voetballiefhebber Marijn Westhoff is dolblij om bij zijn favoriete
club te mogen spelen. Na een lange pauze is hij helemaal klaar
voor een nieuw seizoen. Maar eerst vertelt Marijn iets meer
over zichzelf.

TRAINER BOUDEWIJN INJA:

WAT VIND JE ZO LEUK AAN VOETBAL?
“Ik vind de hele voetbalwereld geweldig. Ik ken veel namen en rugnummers van de spelers op FIFA. Verder
kijk ik veel voetbal, zelfs herhalingen.
Ik denk dat ik ooit wel de stand-in van
Messi kan zijn.”
WAT IS JOUW FAVORIETE POSITIE?
“Dat wisselt weleens, maar dit seizoen
hoop ik linksbuiten te spelen.”

“Het G-team betekent gewoon
enorm veel voor de club. Ik vind
het geweldig dat deze jongens en
meiden via De Graafschap de kans
krijgen om te ruiken aan een bestaan als professioneel voetballer.
Compleet met een spelersbus,
voetballen op de echte velden en
goede begeleiding.”
“Vorig jaar werden we bijvoorbeeld uitgenodigd voor een radiointerview. Dat deed veel met het
zelfvertrouwen van de spelers. Ze
krijgen het gevoel van: dit kunnen
wij ook en we horen er nu echt bij.
Een keer winnen is leuk, maar bij
ons staat het spelplezier voorop.”

IS DE GRAAFSCHAP AL LANG
JOUW 'CLUPPIE' OF BEN JE OOK
SUPPORTER VAN ANDERE CLUBS?
“Andere clubs zijn voor mij niet interessant. De Graafschap staat altijd op
nummer 1.”
WAAR MOGEN WE JOU ALTIJD
VOOR WAKKER MAKEN?
“Voetbal en pizza. Pannenkoeken en
worst vind ik ook heel lekker.”
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WAT ZIJN JOUW HOBBY'S?
“Ik vind het heel leuk om samen met
mijn vader schapen te verzorgen.”
VOOR WIE KOM JE NAAR HET STADION?
“Ik kom voor alle spelers, maar Ted
van de Pavert is mijn favoriet.”

“Het resultaat staat los van ons
doel als G-team. We hebben bij de
selectie dan ook niet persé gelet
op de voetbalkwaliteiten, maar op
welke spelers met een zichtbare
beperking het best ons G-team
kunnen vertegenwoordigen. Hun
enthousiasme en de manier waarop ze voor elkaar door het vuur
gaan, dat bezorgt me soms echt
kippenvel. En natuurlijk de verhalen van de ouders die bij elke wedstrijd enorm trots langs de lijn
staan. Compleet met zelfgemaakte
spandoeken reizen ze het hele
land door om hun kinderen aan te
moedigen.”

Luc Korten, aanvoerder
van het G-team
Misschien heb je Luc Korten al zien 'hangen' bij de Jumbo in
Winterswijk. Zijn collega's verrasten hem met een grote poster
in zijn Graafschap-tenue. Vol trots speelt hij als aanvoerder mee
in het G-team. Dat hij stiekem fan is van AZ, mag de pret niet
drukken. Maak snel kennis met deze topper!
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JAMIE
JULIAN
KOEN
LAURIE
LUC
THIES
JORIS
ALONSO

Mel Eppink is klaar voor
het nieuwe seizoen!
Kom je dit seizoen naar een wedstrijd van het G-team van
De Graafschap? Dan is de kans groot dat je ook Mel Eppink
op het veld ziet schitteren. Hij speelt het liefst in de spits, al
noemt zijn vader hem een 'luie spits'. Maak kennis met Mel.

NIKKI
WAT IS DE KRACHT VAN JULLIE TEAM?
“We helpen elkaar als het nodig is. En
iedereen is enthousiast, ook de staf.”
WAT IS DE LEUKSTE HERINNERING
AAN AFGELOPEN SEIZOEN?
“Dat ik aanvoerder mocht zijn van
het team. En dat we in de echte spelersbus van De Graafschap mochten
rijden naar de stadions.”
WAT MOET IEDEREEN
OVER JOU WETEN?
“Ik ben gek op nieuwtjes. De gekste,
raarste, leukste maar ook minder
leuke berichten. Je kunt mij alles
vragen.”

MEL
MARIJN
STAF EN BEGELEIDING

BOUDEWIJN
ELENA
DYLAN
BELINDA

CLUB
De Graafschap

OPGERICHT
1 februari 1954

WAT BETEKENT DE GRAAFSCHAP
VOOR JOU?
“Ik vind het heel gaaf dat ik voor De
Graafschap mag spelen. Het leuke aan
voetbal is dat je gewoon kunt spelen
in vrijheid wanneer je wilt.”

WAT EET JE HET LIEFST?
“Alles behalve….chocola.”
WAAR WORD JE BLIJ VAN?
“Ik word blij van werken bij de
Jumbo en een corsowagen bouwen,
maar vooral van voetbal!”

CLUBKLEUREN
Blauw-wit

STADION
De Vijverberg

WEBSITE
degraafschap.nl/maatschappelijk

WAT VIND JE ZO LEUK AAN VOETBAL?
“Ik voetbal graag samen met
andere jongens op het pleintje
in onze buurt.”
IS DE GRAAFSCHAP AL LANG
JOUW 'CLUPPIE' OF BEN JE OOK
SUPPORTER VAN ANDERE CLUBS?
“Ik ben supporter van De Graafschap en ben ook weleens naar een
wedstrijd van De Graafschap geweest. Maar PSV vind ik ook heel
goed.”
WAT ZIJN JE HOBBY'S?
“Naast voetbal vind ik darten erg
leuk, om te kijken en te spelen.
Ook speel ik vaak een potje voetbal
op de Playstation.”
WAAR MOGEN WE JOU ALTIJD
VOOR WAKKER MAKEN?
“Voor een pannenkoek kom ik
mijn bed zeker uit. Maar friet, kipnuggets en appelmoes vind ik ook
heel lekker.”

VOOR WIE KOM JE
NAAR HET STADION?
“Luuk de Jong! Na de laatste wedstrijd tussen De Graafschap en PSV
heb ik net zo lang gewacht tot ik
met hem op de foto kon.”
Foto’s: Carlo Stevering

GO AHEAD EAGLES
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DE TRAINERS:

Erick Rondhuis en
Patrick Koerkamp
Erick Rondhuis is de trainer van het nieuwe G-team
van Go Ahead Eagles. Samen met assistent-trainer
Patrick Koerkamp debuteert hij dit seizoen met zijn team
in de Bijzondere Eredivisie.

HOE IS HET OM TRAINER TE ZIJN
IN DE BIJZONDERE EREDIVISIE?
Erick: “Het is natuurlijk een mooi
maatschappelijk initiatief van Go
Ahead Eagles om met een Gteam mee te doen aan de Bijzondere Eredivisie. Go Ahead Eagles
zet zo het G-voetbal op de kaart
en brengt de G-teams uit de
regio Deventer, Apeldoorn en
Zutphen nog meer in contact
met elkaar. Je ziet dat de kinderen erg trots zijn dat ze in het
rood-gele shirt mogen rondlopen. Ook Patrick en ik zijn erg
trots dat we dit team mogen
trainen.”
WAT WILLEN JULLIE DE VOETBALLERS LEREN OF MEEGEVEN?
Patrick: “In eerste instantie voetbal je voor de lol. Het blijft een
teamsport, iedereen speelt het
spelletje voor zijn plezier. Ook is
het niet erg als je niet elke wedstrijd wint. Je moet als team
ook leren verliezen, daar word
je uiteindelijk beter van. Het
samenspelen is een van de

belangrijkste dingen die je aan
deze kinderen kunt meegeven.”
WAT ZIJN JULLIE EERSTE
ERVARINGEN MET HET TEAM?
Erick: “Het is een hele sociale en
open groep. Sommige kinderen
kletsen je de oren van de kop. Ik
voel me soms net een vader van
een stel puberende kinderen. Je
moet veel meer spelen met het
benaderen of sturen van de spelers dan bij een regulier voetbalteam. Maar als je eenmaal hun
vertrouwen hebt gewonnen,
doen ze alles voor je. Je raakt als
trainer dan echt emotioneel betrokken bij de groep.”
Patrick: “Ook proberen we een
ander gevoel over te brengen bij
de voetbalclubs. We proberen
het taboe van G-voetbal te doorbreken. Je hoeft je niet te schamen om in een G-team te
voetballen. Voetbal is de allerleukste sport die er is en iedereen moet daaraan mee kunnen
doen.”
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STAAND (V.L.N.R.):
JORN WOESTENENK (WITKAMPERS)
TOINE EEFTING (WITKAMPERS)
TIZIANO SCHOPMAN (AZC)
SIL VAN DIS (AZC)
WESLEY KOERKAMP (COLMSCHATE)
PIM BLOEMENKAMP (AZC)
ZITTEND (V.L.N.R.):
AÄRON BLOEMERS (RDC)

Vrijdagmiddag, stadion De Adelaarshorst. Langzaam druppelen
twaalf nieuwe aanwinsten van Go Ahead Eagles het stadionplein
op. Tien jongens en twee meisjes die de selectie vormen van het
G-team van Go Ahead Eagles. Samen met hun ouders zijn ze
naar de Vetkampstraat gekomen voor het maken van de selectiefoto en portretfoto's.

CALVIN JANSSEN (RDC)
ANGELICA DEKKER (RDC)
AMBER ZIOMBRA (COLMSCHATE)
CAMMY VAN DER BURG (COLMSCHATE)
GEHURKT:
BJÖRN NIEUWENHUIS (WITKAMPERS)

CLUB

Go Ahead Eagles

OPGERICHT

De 'transfer':
Tom Wessels

Flitsende start
Go Ahead Eagles

2 december 1902

CLUBKLEUREN
Rood-Geel

STADION

De Adelaarshorst

SPORTCOMPLEX G-TEAM

Want officiële foto's zijn natuurlijk
essentieel voor het debuutseizoen
van Go Ahead Eagles in de Bijzondere Eredivisie. Terwijl trainer Erick
Rondhuis een kort welkomstpraatje
houdt, kijken de jeugdige voetballers
met grote ogen om zich heen. Er
wordt vooral gewezen en gekeken
naar het beeld van Harly, dat toch de
meeste indruk achterlaat.
TENUE
Nadat de tas met wedstrijdtenues is
overhandigd, stormen de spelers
naar het supportershome, dat als alternatieve kleedkamer dienst doet.
De meesten kunnen niet wachten tot
ze het officiële Eagles-wedstrijdtenue
mogen aantrekken. Zodra de kinderen het shirt, broekje en de kousen
aan hebben getrokken, rennen ze
naar hun ouders om hun nieuwe
outfit te showen. De nodige mobieltjes worden tevoorschijn gehaald om
trots alvast wat foto's te maken.

Rielerenk (DVV Go-Ahead)

Het 'transfergerucht' zong al wat langer rond in voetballand, maar inmiddels is het definitief: Tom Wessels
maakt de overstap van VVV-Venlo
naar Go Ahead Eagles. Daarmee
voegt Tom de nodige routine en profclubervaring toe aan het rood-gele
team van de trainers Erick Rondhuis
en Patrick Koerkamp. Voor Tom is het
G-team van Go Ahead Eagles een
ideale kans om nog een jaar actief te
zijn in de Bijzondere Eredivisie.

WEBSITE

ga-eagles.nl/maatschappelijk

CELEBRITIES
Een warming-up voor het échte
werk, want de stoelen voor het
Home of Football-hek van De Adelaarshorst zijn namelijk al klaargezet
voor het officiële fotomoment. Terwijl Erik Pasman, de clubfotograaf
van Go Ahead Eagles, de spelers op
hun plek zet, staan de ouders met
hun eigen fototoestel paraat. De jongens en meisjes van het Bijzondere

Eredivisie-team van Go Ahead Eagles
worden als celebrities behandeld.
Overal komen flitsen vandaan. Naar
elk vogeltje wordt spontaan gelachen.
GRAS
Klaar zijn de spelers dan nog niet,
want er moeten uiteraard ook nog
portretfoto's worden gemaakt. Druk
pratend en lachend lopen de kinderen richting het veld van De Adelaarshorst. Sommigen voelen even
aan de grassprieten. Angelica wijst
naar de B-Side: “Kijk, daar zit ik normaal. Nu sta ik zelf op het veld. Best
gek eigenlijk.”
UITKIJKEN
De namen van de spelers worden
één voor één opgenoemd. Om de
beurt staan de kinderen met een big
smile voor de camera, die ze thuis
voor de spiegel uitvoerig geoefend
hebben. Zodra alle foto's zijn genomen, valt er een soort lichte teleurstelling van de gezichten van de
jonge spelers af te lezen. Liever doen
ze hun mooie, roodgele tenue namelijk niet uit. Maar ze weten dat ze
die tijdens hun eerste wedstrijd in
de Bijzondere Eredivisie tegen Ajax
weer aan mogen doen. Een moment
waar ze nú al naar uitkijken.

wenst alle
voetballers in de
BE veel plezier
en succes!

www.cosis.nu

FC GRONINGEN
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CLUB

HUGO SNIP

FC Groningen

JAMIE SCHUURMAN
LUCAS DUNING

OPGERICHT

16 juni 1971

JUSTIN DE VRIES

CLUBKLEUREN

NIELS BLEEKER

BJORN VAN VLIET

Groen-wit

MIKE BOS
SEM BOLT

STADION

Hitachi Capital Mobility Stadion

STEEF MEEK

WEBSITE

ROBBIN HAVEN

STIJN KOSTER

fcgroningen.nl/maatschappij

SANDRO KUKLER

WEBSITE G-TEAM

COACHES/BEGELEIDING

www.kids-united.nl

KLAAS JAN SNIP
RONALD BOS
KASPER DE VRIES
ONNO KUKLER

AANVOERDER HUGO SNIP:

‘We zijn een echt
vriendenteam’
Hugo Snip is aanvoerder van het Bijzondere Eredivisieteam
van FC Groningen. Hij speelt voor het tweede seizoen in de
Bijzondere Eredivisie. Alle reden om eens kennis te maken.
HOELANG SPEEL JE BIJ HET G-TEAM?
“Dit wordt mijn 2e seizoen voor FC
Groningen in de Bijzondere Eredivisie. Door de Corona hebben we
vorig seizoen helaas maar twee
keer kunnen voetballen.”
JIJ BENT AANVOERDER. DAAR ZAL
JE BEST TROTS OP ZIJN TOCH?
“Ik vind het heel leuk om aanvoerder te zijn. De aanvoerdersband is
ook mooi. We hebben een speciale
band van de Bijzondere Eredivisie.”
ZOU JIJ JE KUNNEN VOORSTELLEN?
“Ik ben Hugo Snip. Ik ben 15 jaar en
woon in Sappemeer. Ik voetbal al 8
jaar bij Kids United in Groningen.”
WAAROM VIND JIJ HET ZO
LEUK OM IN DE BIJZONDERE
EREDIVISIE TE SPELEN?
“Ik vind het leuk om tegen andere
profclubs te voetballen en om veel
andere voetballers te leren kennen.
Met de bus naar uitwedstrijden is
ook leuk.”

HEBBEN JULLIE EEN GOED TEAM?
“We hebben een heel leuk team met
veel goede spelers. We zijn een echt
vriendenteam en hebben veel lol.”
WAT IS HET LEUKST
AAN HET G-VOETBAL?
“Het is leuk omdat we leuke tegenstanders hebben. We hebben veel
plezier, dat is het belangrijkste. En
iedereen kan mee doen. Ook spelers
met een rollator bijvoorbeeld. Iedereen is gelijk.”

JAMIE SCHUURMAN, VOETBALSTER MET EEN GROEN-WIT HART

‘Sergio Padt vroeg op welke
plek ik zat: Op die van jou!’
Jamie Schuurman is onlangs
geselecteerd voor het Bijzondere Eredivisieteam van FC
Groningen. Dit gebeurde in het
bijzijn van de trotse ouders
Henri en Gerrie.
Jamie heeft ADHD en PDD-NOS. Ze
speelde eerst bij 'gewone' voetbalclub,
maar daar sneeuwde ze onder. “In het
G-team van FC Groningen gaat het anders,” zegt vader Henri. “Wanneer ouders daar staan te schreeuwen langs
de lijn, dan stapt er direct een trainer
op je af. En als je met 4-0 achter staat,
wordt er gewisseld om het wat gelijkwaardiger te krijgen.”
PADT
Jamie was eerst veldspeler en is nu
keepster. Ze kan op beide posities uit
de voeten. Dit weet ook Sergio Padt,
de doelman van FC Groningen. Sergio
is ambassadeur van het G-team van
de 'Trots van het Noorden'. Jamie
komt met een fraaie anekdote. “Sergio vroeg op welke plek ik zat. 'Op
die van jou', zei ik.”

PLEZIER
Plezier is uiteraard het allerbelangrijkst bij het G-team van FC Groningen. Henri: “Ieder kind met een
beperking komt aan spelen toe. Ook
met een rollator, ze zijn erbij. Het is
belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en als ze bijvoorbeeld een
bloemetje op het veld willen plukken, dan kan dat. Er wordt met ieder
kind rekening gehouden.”

WAARDEREN
Een leuk feit is overigens dat Henri
door zijn dochter nu ook het voetbal
volgt. “Ik ben nooit voetballiefhebber
geweest, ik was meer van de autocross. Maar door Jamie heb ik nu
ook, samen met mijn vrouw de
Champions League gevolgd. Ik ben
het spelletje gaan waarderen.”

Spelers Bijzondere Eredivisie
tekenen officieel contract
FC Groningen was de eerste profclub in Nederland die in 2011 een G-team adopteerde middels de
samenwerking met Kids United. Op deze wijze kunnen kinderen met een beperking voetballen bij
FC Groningen. Iedereen verdient de kans om te bewegen. Ook deze kinderen kunnen op hun eigen
wijze en met hun eigen talent werken aan hun passie. De Trots van het Noorden doet uiteraard ook
dit jaar weer mee met de Bijzondere Eredivisie en kijkt uit naar een mooie en leuke competitie.
Het team dat FC Groningen dit seizoen met veel trots zal vertegenwoordigen was onlangs aanwezig in het
Hitachi Capital Mobility Stadion.
Samen met algemeen directeur van
FC Groningen Wouter Gudde tekenden de teamgenoten hun contract
bij de club. Daarnaast is er een spectaculaire presentatievideo opgenomen. Het team is klaar om te

strijden, scoren en vooral heel
veel plezier te maken.
NUMMER 10
Bijzonder aan het team van FC Groningen is dat alle veldspelers met
rugnummer 10 achterop het shirt
spelen. Het rugnummer 10 is legendarisch in het voetbal. Als je rugnummer 10 hebt, ben je een belangrijke

schakel in het team. En bij het team
van FC Groningen zijn alle spelers belangrijke schakels. Daarom kiezen we
bij Kids United en FC Groningen ervoor om alle veldspelers met nummer
10 te laten spelen. Onze keepster
Jamie houdt vanzelfsprekend haar
eigen nummer 1, een even belangrijk
rugnummer voor een doelvrouw als
de nummer 10 voor veldspelers.

SC HEERENVEEN

23

DE TRAINER:

‘Geweldig dat
kinderen hun
droom kunnen
waarmaken’
Op 27 september gaat het G-team van sc Heerenveen weer
los in de Bijzondere Eredivisie. Met trainer Karl van Vleeren
blikken we terug op de afgelopen competitie en vooruit naar
het nieuwe seizoen.

FOPPE DE HAAN

'Ik ben grutsk!'
Foppe de Haan is oud-trainer en clubicoon van sc Heerenveen.
Hij draagt de Bijzondere Eredivisie samen met het Foppe Fonds
een warm hart toe. Eisma Media Groep verbond zich voor de komende drie jaar als sponsor aan het G-team van sc Heerenveen
en biedt het Foppe Fonds de gelegenheid kosteloos de achterkant van het shirt te sieren.
WAT VIND JE VAN HET G-VOETBAL?
“Ik vind het prachtig dat daar nu
een speciaal plekje voor is binnen
mijn club.”
“We kunnen terugkijken op een
heel bijzonder seizoen,” vertelt
Karl van Vleeren. “Voor onze spelers was het de kans om hun
droom waar te maken en te spelen in het shirt van hun favoriete
club. De gevoelens die dat losmaakte bij kinderen en hun
ouders is met geen pen te beschrijven. In dat opzicht was het
een heel fijn jaar. Sportief ging
het ook goed. Winst is niet het
belangrijkste, maar op één gelijkspel na hebben we alles gewonnen. Dat is ook leuk natuurlijk.”
HOOGTEPUNT
Eén van de hoogtepunten van het
seizoen was dat de spelers van
het G-team in de pauze van het
thuisduel van sc Heerenveen
tegen Ajax het veld op mochten
om voor een vol stadion penalty's
te nemen. “Een kippenvelmoment,” aldus Karl van Vleeren,
die blij is met de maatschappelij-

ke betrokkenheid van sc Heerenveen. “Door deel te nemen aan de
Bijzondere Eredivisie laat Heerenveen zien oog te hebben voor de
problemen van kinderen met een
beperking.”
GENIETEN
De selectie van sc Heerenveen is
ongewijzigd gebleven. “Het was
voor de spelers hartstikke sneu
dat we door de uitbraak van Corona eerder moesten stoppen,
daarom biedt Heerenveen hen
graag de kans op een nieuw, volledig seizoen,” vertelt Karl van
Vleeren. De trainer is blij dat de
G-voetballers weer in actie kunnen. “Net als voor iedereen heeft
Corona hun leven beperkt. Onze
spelers zijn doeners. Voetbal is de
kans om even alle beperkingen te
vergeten en te genieten van het
moment.”

HET FOPPE FONDS SIERT OOK OP
DE ACHTERGROND VAN HET SHIRT
“Ja daar ben ik grutsk (Fries voor
trots) op, er bestaat een sterk
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RIENK
MARTIJN
TOM
BODI
KAJ
SEM
DAMIEN
INGMAR
MICHAEL
AMADOR
YARA
XAMIRA
OWEN

verband tussen de initiatieven die
wij als Fonds ondersteunen en het
G-voetbal. We zijn er erg blij mee.”
WAT ZOU JE ALLE TOPPERS
VAN DE BIJZONDERE EREDIVISIE
WILLEN ZEGGEN?
“Blijf hard trainen, goed je best doen
en bovenal genieten!”

CLUB

sc Heerenveen

Het
Foppe
Fonds
Het Foppe Fonds zet zich in
voor jongeren voor wie sporten
niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun
ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen
laten sporten. Door te sporten
en te spelen krijgen kinderen
en jongeren energie en levenslust. Door het geven van een
bijdrage kan het Foppe Fonds
ervoor zorgen dat ze weer stralen en plezier hebben. Zelfs als
het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

OPGERICHT

20 juli 1920

CLUBKLEUREN
Blauw-wit

STADION

Abe Lenstra Stadion

WEBSITE

Het Foppe Fonds dankt de
naam aan Foppe de Haan en
om met zijn woorden te spreken: 'Als kind wil je natuurlijk
sporten. Soms is het bijna onmogelijk en dan helpen wij.
Wij maken het onmogelijke
mogelijk!'
www.fopperfonds.nl

sc-heerenveen.nl/
maatschappelijk

TRAINER

KARL

Hoogtepunt!
Tijdens de rust in de wedstrijd tegen PEC Zwolle vorig seizoen
betrad een bijzonder team het veld van het Abe Lenstra Stadion.
Waarbij het elftal hun voetbaltalent mocht laten zien en vervolgens samen met Foppe de Haan een juichmoment had bij de
harde kern Nieuw Noord.

FC UTRECHT
DE TRAINER

'Ik ben trots dat ik
trainer mag zijn van
deze geweldige groep'
Maikel de Roos is trainer en coach van Bijzonder FC Utrecht.
Met dit team start Maikel aan een nieuw seizoen in de
Bijzondere Eredivisie.
Het trainen van Brederodes JG1G
(Bijzonder FC Utrecht) begon voor
Maikel toen zijn kleine zwagertje
ging voetballen bij het G-team.
“Ik zag direct na een aantal trainingen hoe ze met elkaar omgingen en dat ze veel plezier hadden
met elkaar. Toen de toenmalige
trainer vertelde dat hij zou stoppen, heb ik mij aangeboden als
nieuwe trainer. Iedereen binnen
het team inclusief de ouders ving
mij goed op waardoor we direct
aan de slag konden om er iets
moois van te maken en successen
te behalen.”

BIJZONDER FC UTRECHT
“Op het moment dat wij hoorden
dat we voor FC Utrecht mochten
spelen, kwam voor iedereen een
droom uit. Ik vind het fantastisch
om te zien hoe trots de spelers zijn.
Natuurlijk is het allemaal nieuw en
ook is het heel spannend om voor
de camera te staan om interviews
te geven. Maar ondanks de druk
blijven de jongens goed voetballen
en plezier maken. Het allerbelangrijkste is dat ze zo lekker zichzelf
zijn gebleven.”

Drie versterkingen
voor FC Utrecht
Bijzonder FC Utrecht heeft
zich versterkt met drie nieuwe
talenten: Ryan, Riyaan en Vigo.
De jonge aanwas zal met veel
plezier te bewonderen zijn in
het shirt van FC Utrecht.
Ryan is een 7-jarige enthousiasteling
die elke keer weer geniet wanneer
hij het veld op mag. “Hij vindt het
fantastisch. De dagen worden afgeteld totdat hij weer mag spelen. Hij
wordt gewaardeerd om wie hij is en
dat doet hem goed. Hij bloeit helemaal op en als ouders zijn wij daar
erg blij om. We genieten keer op
keer,” aldus ouders van Ryan.
PLEZIER
Riyaan is een 11-jarige middenvelder. “Wij zijn erg blij dat Riyaan ein-

DE AANVOERDER

Renz Bladt
Even voorstellen: Ik ben Renz Bladt, 15 jaar oud en ik speel in
het team van Bijzondere FC Utrecht. Als centrale verdediger
(CV) probeer ik zoveel mogelijk dat de bal niet in ons gebied
komt en probeer ik veel ballen af te pakken om vervolgens een
dieptepass te geven.
NAAM:
Renz Bladt
LEEFTIJD:
15 jaar
WOONPLAATS: Everdingen
FUNCTIE:
Aanvoerder Bijzonder
FC Utrecht
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BOVENSTE RIJ V.L.N.R.:
RENZ
MATTHIJS
REDOUAN
JAMAY
THIJMEN
ABEL
MIKE
VINNY
MIKE
ONDERSTE RIJ V.L.N.R.:
HERMAN (BEGELEIDER)
WESLEY
RYAN
RIYAAN
MAIKEL (BEGELEIDER)
DEVON
CHAYENNE
VIGO
JOS (BEGELEIDER)
CLUB

FC Utrecht

OPGERICHT
VERWACHTINGEN:
Mijn verwachting dit seizoen is dat
we veel wedstrijden gaan winnen, en
daar zullen we ook voor knokken tijdens de wedstrijd. Wij vinden het
ook heel belangrijk dat er met veel
plezier wordt gevoetbald. Dat gaat
zeker lukken!

delijk bij een team speelt waar hij
het ontzettend naar zijn zin heeft.
De trainers geven hem de juiste stimulans die hij altijd heeft gemist bij
andere teams. Hij begint nu weer
met veel plezier te voetballen en dat
is wat wij altijd gewild hebben,”

aldus ouders van Riyaan.
Naast Ryan en Riyaan versterkte Bijzonder FC Utrecht zich ook met de
8-jarige Vigo. Ryan, Riyaan en Vigo
kijken met veel plezier uit naar de
aankomende speelronden.

VERWACHTINGEN
“Afgelopen seizoen was best lastig. Het niveau lag een stuk hoger
dan dat de spelers gewend waren.
Dat merkte je in de wedstrijden
ook goed. Gelukkig hebben we de
draad gedurende het seizoen opgepakt en lekker gespeeld. We
weten nu ook wat ons te wachten
staat en gaan er vol tegenaan.”
“Ik hoop dat de spelers met veel
plezier de wedstrijden gaan
spelen. Aangezien we veel
kwaliteit in de ploeg hebben
denk ik ook dat we mooie
resultaten gaan behalen.
We gaan er hard voor strijden om dit waar te maken.
Ik ben trots dat ik trainer en
coach mag zijn van deze
prachtige groep jongens en
meiden.”

AANVOERDER
BIJZONDER FC UTRECHT:
Naast verdediger ben ik ook aanvoerder van het team. Het is een eer om
dat te doen. Als aanvoerder moet je
het team (samen met je coach) goed
door de wedstrijd leiden. Je moet de
spelers helpen op sommige momenten. Bijvoorbeeld dat als ik zeg dat iedereen terug moet zakken, dat
iedereen dan terug moet komen.
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1 juli 1970

CLUBKLEUREN
Rood-wit

STADION

Stadion Galgenwaard

WEBSITE

fcutrecht.nl/maatschappelijk

IN GESPREK MET HOOFDSPONSOR
SCHOONDERBEEK BOUW BV

‘Geniet van elk moment!’
Bijzonder FC Utrecht heeft een nieuwe hoofdsponsor:
Schoonderbeek Bouw BV. Het Bouw- en Aannemingsbedrijf uit
Amersfoort is dit seizoen official partner van Bijzonder FC Utrecht.
WIE ZIJN JULLIE?
“Wij zijn Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV uit Amersfoort. Wij zijn een familiebedrijf,
opgericht in 1924 en inmiddels werken wij met de derde en vierde generatie in ons mooie bouwbedrijf. Onze
corebusiness bestaat uit het ontwikkelen van woningen. De gehele bouw
wordt door ons gefaciliteerd en we
brengen de huizen op de markt voor
de verkoop.”

WAT ZIJN UW VERWACHTINGEN
VOOR KOMEND SEIZOEN?
“Dat is een moeilijke vraag! Wat verwachtingen betreft laten wij dit over
aan de clubleiding en de spelers. In
onze eigen bedrijfsvoering hanteren
wij het principe: hou het realistisch
en zodra de verwachtingen en de realiteit te ver uit elkaar komen te liggen, stel de verwachtingen dan
gewoon een beetje bij. Dat voorkomt
een hoop stress en teleurstelling.”

WAT WAS DE MOTIVATIE OM BIJZONDER FC UTRECHT TE SPONSOREN?
“Als bedrijf vinden wij het belangrijk
om bij te dragen aan een gezonde,
diverse en veilige maatschappij. Met
deze beslissing zetten wij weer een
grote stap in die ambitie.”

WAT WILT U DE SPELERS
EN TRAINERS MEEGEVEN?
“Dat winnen hartstikke leuk is en dat
je uiteraard niet aan een wedstrijd
moet beginnen zonder die ambitie.
Maar boven alles: geniet van het
spel, van je medespelers en van het
team erom heen. Breng je passie tot
leven en geniet van elk moment. Dat
proberen wij bij Schoonderbeek ook
elke dag te doen!”

VVV-VENLO
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Talentvol zowel op
als langs het veld

TRAINERSDUO WIENEN EN KRAUTH BLIKT VOORUIT

‘Het team is één!’
Esther Wienen en Roel Krauth stonden afgelopen seizoen
voor het eerst voor de groep als trainer in de Bijzondere
Eredivisie. De twee VVV-trainers kijken terug op afgelopen
seizoen en blikken vooruit naar het nieuwe seizoen.

CLUB

VVV-Venlo

OPGERICHT

7 februari 1903

CLUBKLEUREN
Geel-zwart

STADION

Covebo Stadion - De Koel -

WEBSITE

vvv-venlo.nl/foundation

Onze talenten van de Bijzondere Eredivisie zijn in één
woord bijzonder. Daarnaast
zijn ze ook nog eens ontzettend talentvol. En niet alleen
óp het veld kunnen ze er wat
van. Ook naast het veld zijn
onze talenten breed inzetbaar.
Neem nou de Drive Thru Fandag van
VVV-Venlo, zaterdag 5 september jl.
Onder de bezielende begeleiding
van onze Bijzondere Eredivisie trainer Roel Krauth, waren spelers Gijs
en Maks vroeg opgestaan om hun

opwachting te maken tijdens dit Bijzondere evenement van de Koelclub.
Iedere supporter die met zijn of
haar auto op 'geelzwarte' safari
kwam in De Koel, werd door Gijs en
Maks getrakteerd op een warm onthaal. “Goeiemorgen! Wilt u een lekker zakje snoep en een drankje?”
Het waren de woorden, telkens uitgesproken met een brede glimlach
op het gezicht, van twee enthousiaste jongelingen die zich ook
naast het veld in hun VVV-tenue
helemaal op hun gemak voelen.

Teampresentatie VVV-Venlo

WAT BETEKENT DE
BIJZONDERE EREDIVISIE
VOOR JULLIE ALS TRAINER?
EW: Het is een hele grote eer om
deze doelgroep een mooi podium
te bieden en hen hierin te begeleiden. Je haalt er veel plezier en voldoening uit. Het is mooi om te zien
dat de jongens kunnen genieten.
RK: Als trainer mag ik een grote rol
spelen in het leven van onze bijzondere voetbaltalenten. Het zien,
voelen en ervaren wat dit met de
jongens en hun familie doet, is
werkelijk goud waard! De groei in
zelfvertrouwen en het plezier wat
ze tijdens het seizoen hebben, zijn
onbetaalbaar. Voor mij als trainer
geeft het enorm veel voldoening
en krijg ik veel energie van het
'wij'-gevoel. Het is voor de boys
een eer, maar voor mij persoonlijk
net zo!
WAT IS DE KRACHT VAN HET
TEAM?
EW: Het team is één, we doen het
samen. We proberen als trainers
het plezier in het voetbal voorop te
stellen en hierbij iedereen een belangrijke rol te geven.
RK: De grote diversiteit aan karakters zorgt ervoor dat iedereen wat
heeft geleerd dit seizoen. De samenhang van verschillende typen
jongens/mannen maakt het team
één.

WAT IS DE KRACHT VAN HET
PROJECT VOOR DE DEELNEMERS?
EW: De deelnemers komen op plaatsen daar waar ook de professionals
in de Eredivisie voetballen, hier
genieten ze met volle teugen van.
Verder dragen ze met trots het officiële wedstrijdtenue van VVV-Venlo.
En iedereen kan mee doen, ook al
ben je geen lid van een voetbalvereniging.
RK: De jongens hebben echt het
gevoel dat zij téllen, dat ze meedoen en dat over bijzondere talenten beschikken. Deze komen tijdens
dit project ontzettend mooi naar
voren. Niet kijken naar de beperkingen, maar naar de talenten.
WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN
VOOR KOMEND SEIZOEN?
EW: We willen graag andere
spelers nu een kans geven om deze
mooie belevenis in de Bijzondere
Eredivisie te mogen meemaken.
Voetbal en plezier zullen wederom
voorop staan!
RK: Ik hoop dat we, net als afgelopen jaar, een team bij elkaar mogen
brengen dat volop gaat genieten
van al het moois wat op hun pad
komt. Ik verwacht dat ook dit nieuwe team zijn weg zal vinden en
dat mag met ups en downs. Het
belangrijkste is het team; als zij een
mooi seizoen beleven, kan het voor
ons ook niet stuk!

De Bijzondere Eredivisieselectie
van VVV-Venlo werd deze
zomer versterkt met 12 toptalenten. Deze aanwinsten werden woensdag 23 september
in Covebo Stadion - De Koel officieel aan het publiek voorgesteld. Allemaal met het oog
op de aftrap van het seizoen:
zondag 27 september bij Ajax
in Amsterdam.
Het team stond anderhalf uur voor
de start van de Teampresentatie al
te trappelen. Gezonde spanning.
Want als toptalent kun je met spanning omgaan. Er wordt namelijk wél
wat gevraagd van een Bijzondere
Eredivisiespeler. Prestaties op het
veld. Media-aandacht. Foto's maken.
Handtekeningen uitdelen…
SPELERSCONTRACT
En dat laatste was nu precies wat de
spelers woensdagmiddag mochten
doen: hun handtekening zetten
onder een officieel 'spelerscontract'.
Vervolgens werden de 'nieuwe aanwinsten' stuk voor stuk gepresenteerd aan de media én het
aanwezige publiek. Spitsen, middenvelders, verdedigers en zelfs een
keeper. Allemaal in officieel VVVVenlo tenue, waar ook het eerste elftal van de club in speelt. Gesierd
door dezelfde maatschappelijk betrokken tenuesponsoren die het Bijzondere Eredivisieteam ook tijdens
het nieuwe seizoen wederom ondersteunen. Uiteraard met eigen naam
erop, én vanzelfsprekend, eigen
rugnummer.

En daar horen foto's bij: een officiële
teamfoto én een individuele foto. Op
de heilige grond: het nieuwe natuurgrasveld in De Koel. Inclusief supporters op de tribune die
dolenthousiast hun 'idolen' aanmoedigden. Een ereronde voor aanwezige familie mocht uiteraard ook niet
ontbreken. En zoals het een echte
'prof' betaamd: een interview met de
aanwezige media. Het overkomt je
allemaal als je geselecteerd bent
voor de Bijzondere Eredivisie-selectie van VVV-Venlo. Heel bijzonder…
De Bijzondere Eredivisie wordt mede
mogelijk gemaakt door: De VriendenLoterij, het Gehandicapte Kind,
WealerLease, Covebo, vida XL, ACS
Cleaning bv, Seacon Logistics, Welkom Energie en Personato. Tevens
danken wij belangrijke partner IKS
Noord-Limburg voor de ondersteuning bij dit fantastische project!
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DILANO DORSSERS
DESLEY NOORDHUIS
MILAN KORTOOMS
GIJS DEN BEKKER
NIEK POSTMA
JOOS CLAESSEN
TIES EWALS
SIEM LAMMEN
KIERAN DONALD
TIRZA VAN DIJKE
BART KAMPS
NOUD STALS
TOM VAN RIJT
TRAINERS

ROEL KRAUTH
ESTHER WIENEN

PARTNERS
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PLAYERS UNITED

'Ons ultieme doel
is dat alle betaald
voetbalclubs gaan
deelnemen'
In het najaar van 2019 werd het Nederlandse voetbal verrijkt met
een nieuwe divisie. De Bijzondere Eredivisie. Dit om jongeren met
een beperking een geweldig podium te bieden. Het was meteen
een groot succes. Vooral dankzij het enthousiasme van spelers,
speelsters, ouders en vrijwilligers en de inzet van clubs, de VriendenLoterij, het Gehandicapte Kind en diverse betrokken partijen.
Van deze partijen fungeerde Players
United, het bureau voor sportmanagement en -marketing uit Aalsmeer, als een spil in het
organisatieweb. “Wij werden benaderd door het Gehandicapte Kind dat
het initiatief had genomen een Eredivisie voor G-voetballers op te zetten,” zegt Youri van Rijswijk,

managing director van Players United. “Dat was een fantastisch idee,
maar de uitvoering bleek een stuk
lastiger. Vandaar dat wij ons hebben
gecommitteerd en als projectpartner
aan de slag zijn gegaan.”
DUURZAAM
Players United ontwikkelde een goed
doordacht en vooral duurzaam plan.
“Wij wilden echt een podium creëren
waarop voetballers met een beperking kunnen schitteren. Niet als eenmalig event, maar een volwaardige
competitie die niet meer weg te denken is in het betaald voetbal. Vanuit
die insteek zijn we in gesprek gegaan
met de KNVB en de clubs.”
DIMENSIES
Een aantal profclubs deed al iets op
het gebied van G-voetbal. Voor andere clubs waren de plannen voor de
Bijzondere Eredivisie aanleiding om

de samenwerking te zoeken met
amateurclubs in de regio waar Gvoetbal wordt aangeboden. Daarmee
werd niet alleen de maatschappelijke
rol van BVO's in het eigen verzorgingsgebied vergroot. Het zette ook
G-voetbal nadrukkelijk op de kaart.
DROMEN
Na veel voorbereiding is de Bijzondere Eredivisie in 2019 van start gegaan. Hoewel de coronapandemie
zorgde voor een vroegtijdig einde,
was de competitie een groot succes.
Niet in de laatste plaats omdat de
Bijzondere Eredivisie jongens en
meiden met een beperking de kans
biedt te spelen voor hun favoriete
club.
“Daarmee komt voor velen een
droom uit. Het is fantastisch om te
zien hoeveel plezier ze hebben en
vooral ook trots ze zijn om uit te

komen voor hún club. Dit heeft ook
een positief effect op het zelfbeeld
en het zelfvertrouwen van de spelers, alsook op de omgeving. In de
klas van de kinderen zijn zij opeens
de helden. En ook voor de ouders is
het geweldig om te zien hoe hun
kind opleeft en samen met teamgenoten geniet.”
GROTE STAPPEN
Inmiddels staat het tweede seizoen
op het punt van beginnen. “Daar
kijken we ongelooflijk naar uit. Er
staat een mooi deelnemersveld van
10 clubs en samen hebben we grote
stappen gezet. Dit zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop de
clubs nu allerlei activiteiten ontplooien, selectiedagen organiseren
en de teams officieel hebben gepresenteerd. Compleet met filmpjes en
fotoshoots. Het belooft een geweldig seizoen te worden!”

AMBITIES
Desondanks reiken de ambities verder. “Ons ultieme doel is natuurlijk
dat alle betaald voetbalclubs gaan
deelnemen aan de Bijzondere Eredivisie. En dat wij, als Nederland, een
voorbeeld zijn voor alle andere competities. Hoe mooi zou het zijn als
ook de Bundesliga en de Premier
League een eigen topcompetitie voor
G-voetballers opzetten.”
“Zover is het nog niet, maar we blijven werken om de Bijzondere Eredivisie verder te ontwikkelen. Met nog
meer clubs, fans en partners om er
samen voor te zorgen dat de dromen
van nog meer bijzondere voetballers
werkelijkheid worden. In de Bijzondere Eredivisie!”

JAN SCHRAMA

De scheids
zonder fluit
Jan Schrama is een van de scheidsrechters in de Bijzondere
Eredivisie 2020/2021. Tijdens de eerste speelronde bij Ajax
fluit hij twee wedstrijden. Voor de arbiter uit Nieuw-Vennep
bepaald geen doorsnee klusje. “Het is een enorme eer dat ik
hiervoor ben gevraagd, want de aandacht van de Bijzondere
Eredivisie voor G-voetbal vind ik heel waardevol.”
Jan is een bekend gezicht in het
amateur- en G-voetbal. Hij is al
sinds 1966 actief voor zijn club sv
Dios in Nieuw Vennep. Eerst als
jeugdvoetbaltrainer en later als
scheidsrechter. Tot er een G-voetbalteam werd opgericht binnen zijn
club. Vanaf dat moment werd Jan
vaste scheids van dit team. En dat
doet hij nog altijd ongelooflijk
graag.
LEUK EN UNIEK
“Bij G-voetbal heeft het hele veld
plezier wanneer er gescoord
wordt,” zegt Jan. “Soms vliegen de
spelers mij om de nek. Dat is echt
leuk en uniek. En dat maakt G-voetbal een manier van sportbeleving

die veel aandacht verdient. Het is
belangrijk om meer naar buiten te
treden en kinderen enthousiast te
maken. Ik ervaar de positieve effecten van G-voetbal namelijk van
dichtbij. De kinderen kruipen uit
hun schulp en maken een totale
ontwikkeling door.”
EIGEN MANIER VAN FLUITEN
Jan geeft een eigen invulling aan
het fluiten voor G-teams, al wijkt
het niet veel af van hoe hij voor andere jeugdteams fluit. Zijn gouden
tip: “Laat de fluit zoveel mogelijk
weg! Het gaat niet om de spelregels, maar om hoe je met de kinderen omgaat zodat zij een prettige
wedstrijd beleven.”

Zo lost Jan alles pratend op. “Van
het aftrappen tot de vrije trappen,
ik gebruik mijn stem in plaats van
mijn fluit. Ik leg uit, geef schouderklopjes - een positieve insteek is
heel belangrijk. Ook probeer ik alle
spelers te betrekken. Zo geef ik een
speler die nog niet aan de bal is geweest bij een vrije trap de bal”.
Door tijdens een wedstrijd met alle
spelers contact te hebben bouwt Jan
een goede band op met de kinderen,
wat zijn werk extra leuk maakt.

OPTIMAAL GENIETEN
Wat Jan zoveel energie geeft, is het
vermogen van de kinderen om
enorm te kunnen genieten. De kinderen zijn fanatiek, maar niet alles
hangt af van het winnen van een
wedstrijd. Ook gebeuren er nauwelijks negatieve incidenten en is de
samenwerking met de trainers heel
goed.

“G-teams hebben vaak uitstekende
trainers. Negatief gedrag komt niet
vaak voor, maar mocht het wel gebeuren dan lossen de trainers het
op. Die kennen de kinderen zo goed,
dat is buiten mijn rol.” En waar je
als scheids bij gewone teams nog
wel eens de beste stuurlui langs de
lijn hebt staan, geldt dat voor Gvoetbal nauwelijks. “De sfeer op en
naast het veld is enorm positief. Iedereen geniet van en met elkaar.”
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GEEN KIND ZONDER VRIENDJES

Voetbal is voor Sepp de beste therapie
Sepp uit Malden is 13 jaar
oud en voetballen is zijn
grootste passie. Dat hij in de
Bijzondere Eredivisie mocht
spelen voor VVV-Venlo, was
een keerpunt in zijn leven.
Moeder Francis: “Sepp heeft
een hele moeilijke tijd achter
de rug waarin hij erg ongelukkig was. Zijn handicap frustreerde hem enorm. Het is
ongelooflijk om te zien hoeveel blijer Sepp is nu hij voetbalt in een team met
gelijkgestemde kids.”

S

epp werd geboren met een
hersenbeschadiging. “Qua
emotioneel niveau zit hij rond
de 6 à 7 jaar,” vertelt Francis. “In de
omgang met leeftijdsgenootjes is
dit erg lastig. Hij weet zich geen
raad met sociale situaties. Sepp
heeft hierdoor nauwelijks vriendjes.
Kinderen zonder handicap uit de
buurt zijn allemaal sneller dan hij
is. En kinderen zijn dan heel hard.
Hij legt het constant af.”
HEUPAANDOENING
Soms gaan kinderen in de buurt
samen een stukje fietsen. “Bij Sepp
duurt het misschien wel een half
uur voordat hij überhaupt op zijn
fiets zit. Daar wachten de andere
kinderen misschien één keer op
maar meestal zijn ze al lang weg
voordat Sepp klaar is. Daar raakt
hij ontzettend gefrustreerd van.”
Naast zijn hersenbeschadiging
heeft Sepp een heupaandoening.

“Sepp lag soms maandenlang van
z'n enkels tot z'n middel in het gips
na operaties. Als hij daaruit kwam,
kon hij niks meer.”

ANGST OM DOOD TE GAAN
Als Sepp 7 is, wordt zijn zusje Lola
geboren. Lola blijkt ook verschillende beperkingen te hebben en ze
overlijdt een paar weken na de geboorte. “Door de dood van Lola
kwam bij Sepp het besef: 'Lola was
gehandicapt en ik ben ook gehandicapt'. Lola konden ze niet beter
maken en zij is dood gegaan. Dus ik
ga ook dood. In deze periode was
Sepp ontzettend boos, radeloos en
verdrietig. Hij ontwikkelde een
enorme angst om dood te gaan.
Dan sloeg hij op de drain in zijn
hoofd. Ging schoppen en slaan.”
RADELOOS
Ook op school ging het steeds slechter. “Sepp voelde zich buitengesloten en werd gepest. Hij was zo
ongelukkig. Hij raakte depressief, zo
erg dat hij niet meer wilde leven.
Hij gilde in deze periode elke dag
dat hij dood wilde. Dan schopte en
sloeg hij om zich heen. In al zijn
woede was hij zo sterk dat wij hem
nauwelijks in bedwang konden houden. Je kind zo ongelukkig zien is
het allerergste wat je als ouder kunt
meemaken. Het maakt je echt radeloos.”
ZELFVERTROUWEN DOOR VOETBAL
Maar Sepp is een doorzetter. En terwijl de vele therapieën die hij volgt
nauwelijks werken, krijgt hij plezier
in voetballen. Op de G-voetbalclub
voelt hij zich begrepen. Hier is iedereen anders en daardoor ook nor-

Help kinderen als Sepp
De Bijzondere Eredivisie is een initiatief van het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). Deze stichting helpt kinderen met een handicap om gewoon
te kunnen spelen, sporten en leren samen met leeftijdgenoten. Zodat ze
zelfvertrouwen krijgen, vrienden maken, niet eenzaam hoeven te zijn.
Wil jij ook iets betekenen voor kinderen als Sepp? Kijk dan op
www.nsgk.nl hoe jij kunt helpen.

maal. Het geeft Sepp enorm veel
plezier en zelfvertrouwen dat hij
niet meer het enige kind is dat de
rest niet kan bijhouden. Zijn ouders
zien hem met sprongen vooruit
gaan. Voetbal blijkt voor Sepp de allerbeste therapie.
GROOTSTE DROOM
Sepp kon dan ook zijn geluk niet op
toen hij vorig jaar mocht voetballen

in de Bijzondere Eredivisie. Francis:
“Sepp is mega Ajax-fan. Hij spaart
alles van Ajax en zijn slaapkamer is
een walhalla van Ajax-spullen die
hij door de jaren heen verzameld
heeft. Het is dan ook zijn grootste
droom om ooit voor Ajax uit te
mogen komen. In de Bijzondere Eredivisie speelt Sepp bij VVV-Venlo en
dat vindt hij prima voor nu. Maar
als Ajax belt, zijn ze hem kwijt.“

