G-Kracht Voetbal League

G-voetbal bundelt ambities en gaat samenwerken
Supporters Menzis en FC Twente
We bieden geen alternatieve voetbalcompetitie, zoals de naam zou kunnen doen
vermoeden. Dat is het domein van de KNVB, een organisatie waar we nu en in de
toekomst graag mee optrekken. De G-Kracht Voetbal League is een nieuw platform,
gesteund door supporters als Menzis en FC Twente, dat het aanbod, de kwaliteit en het
imago van het G-voetbal in Oost-Nederland wil helpen verbeteren. Door de belangen van
de clubs in deze regio samen te brengen en de wensen en behoeften van de spelers
centraal te stellen.
Gebrek aan G-Voetbal beleid
In het bijzijn van meer dan twintig G-voetbalverenigingen uit Oost-Nederland, werd het
platform eind november, tijdens onze eerste G-voetbal Meeting, gelanceerd in de Grolsch
Veste. Het kon op bijval rekenen van de aanwezigen, die te kennen gaven vaak te weinig
spelers te hebben, te grote niveau verschillen te ervaren en te weinig samen te werken met
andere clubs of deze vaak zelfs helemaal niet te kennen. Uit een poll bleek ook dat slechts
47% van de aanwezige clubs de G-voetbalbelangen hebben verankerd in een beleidsplan.
Met het wegvallen van goedwillende vrijwilligers blijft er dan logischerwijs ook vaak niets
meer over van de G-voetbalafdeling.
Voetbalfans buiten beeld
Ook voor onze doelgroep geldt: sporten is gezond en stimuleert de sociale ontwikkeling. De
organisatie van het G-voetbal is echter nog veel complexer dan het reguliere voetbal. Het
aanbod van spelers is veel kleiner, maar de diversiteit in capaciteit vele malen groter. En dan
is er ook nog een grote groep potentiële voetballers die het G-voetbal negeert omdat zij zich
niet tot deze groep sporters vinden behoren. Zoals jongens en meisjes met een motorische
beperking. Deze voetbalfans kunnen hun draai vaak niet vinden bij een regulier team, maar
ze matchen meestal ook niet met de verstandelijk beperkte sporters. Er ligt dan ook een
uitdaging om deze groepen te identificeren en lokaliseren en om vervolgens de poorten van
het sportcomplex te openen en ze een passende plek te bieden.
Oost-Nederland: voorbeeldregio G-voetbal
In het voetbal leven veel sentimenten. Vanwege decennia oude akkefietjes ‘kunnen clubs
niet met elkaar’ of voelen zich teveel ‘de concurrent’. Dat mag de ontwikkeling van het Gvoetbal natuurlijk niet in de weg staan. ‘Weg met die houding’ is ons advies. Sluit je aan bij
ons platform en ga met elkaar om tafel om het op te lossen ten faveure van ons
gemeenschappelijke doel: van Oost-Nederland een voorbeeldregio maken op het gebied van
G-voetbal. Het is zeker geen te grote ambitie. Ruim 86% van de G-voetbaltrainers,

begeleiders en coördinatoren geeft tijdens de G-voetbal Meeting aan zich gesteund te
voelen door de club. Het hart zit dus op de juiste plek. Nu de neuzen nog in één richting.
Effectiever en creatiever
Het G-voetbal inrichten vraagt in onze visie om een nieuwe benadering. Het traditionele
‘competitie denken’ moet hiervoor deels aan de kant. Maar ook de houding, de KNVB regelt
het allemaal wel even, staat de ontwikkeling in de weg. Het moet effectiever. Door
gezamenlijk met de andere clubs een werkgroep te vormen en een ontwikkelingsagenda op
te stellen. Vertegenwoordigers van de werkgroep kunnen dan met een sterke stem om tafel
met allerlei partijen die betrokken zijn bij het G-voetbal, zoals de KNVB. En het moet
creatiever. Vorm samen met andere clubs één G-voetbalteam of -afdeling. Dan heb je meer
teamleden en vrijwilligers. En bedenk, zeker bij kleine competities, ook nieuwe activiteiten
rondom de voetbalwedstrijden, zoals een penaltybokaal en een extra feestelijke derde helft.
Die activiteiten maken het extra plezierig om deel te zijn van het G-voetbalteam. Zo kan ook
de sociale cohesie worden vergroot, een belangrijke taak van het voetbal in het algemeen.
Doelen komende periode
• In januari moet de eerste G-Kracht Voetbal League werkgroep zijn opgericht. Deze
werkgroep staat o.l.v. voorzitter Angélique Koedijk (G-voetbal coördinator NEO);
• Aansluitend wordt door de werkgroep de eerste ontwikkelingsagenda en een plan
voor realisatie opgesteld;
• In januari wordt de datum en locatie van een groot G-voetbal evenement in 2019
bekendgemaakt: de G-Kracht Voetbal Dag. Op deze locatie vindt ook een nieuwe Gvoetbal Meeting plaats.
Stichting Doelpunt 2.0
G-Kracht Voetbal is een initiatief van Stichting Doelpunt, Menzis en Attack Voetbal. Met Gkracht Voetbal wordt voortgebouwd op de inspanningen en resultaten van Stichting
Doelpunt van de afgelopen jaren. Het is zeg maar Stichting Doelpunt 2.0. Waar de focus van
Stichting Doelpunt de afgelopen jaren vooral op de promotie van het G-voetbal lag, zijn de
doelstellingen nu verruimt naar het verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van het Gvoetbal. De ambassadeurs van Stichting Doelpunt, te weten Arnold Bruggink (voormalig
profvoetballer bij o.a. FC Twente, FOX Sports) en Bas Nijhuis (Internationaal scheidsrechter)
steunen ook het G-Kracht Voetbal initiatief: www.g-kracht-voetbal.nl
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