GEMENGD JEUGDVOETBAL?
NATUURLIJK!
Omdat jeugdvoetballers
inclusiever denken als ze
vanaf het begin samen
voetballen. Van deze
diversiteit in voetballen
profiteren kinderen hun hele
verdere (sociale) leven.

Omdat plezier en
ontwikkeling van het kind
centraal staan en altijd met
elkaar verbonden zijn.

Omdat de drijfveren van
jeugdvoetballers niet
afhankelijk zijn van geslacht.

Omdat iedere jeugdvoetballer
een gelijke kans verdient
zich te kunnen ontwikkelen
zonder te worden uitgesloten.

vs

Omdat de ontwikkeling van jeugdvoetballers
(jongens en meiden) van nature grillig
en daarmee onvoorspelbaar is.

Omdat iedere jeugdspeler een
passende plek verdient.

Omdat kleine verschillen er
juist voor zorgen dat kinderen
van elkaar kunnen leren.

AANDACHT, PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOR IEDER KIND
WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN?

WAT KAN DE VERENIGING DOEN?

WAT DOET DE KNVB?

• Het individu staat centraal en niet
het geslacht.

• Lees ons magazine De route naar
gemengd voetbal en gelijke kansen.

• De visie op gemengd voetballen is
gevormd voor alle jeugdvoetballers.

• Stuur deze flyer door naar alle
betrokkenen bij de jeugdafdeling van
jouw vereniging.

• Wij adviseren, inspireren en
ondersteunen verenigingen graag bij
het introduceren en organiseren van
gemengd voetbal binnen de vereniging.
Dat doen we door:

• Gemengd voetballen mag in alle
jeugdcategorieën en op alle niveaus.
In het seniorenvoetbal mag dit in de Aen B-categorie in het amateurvoetbal.
• We adviseren om alle jongens en
meiden minimaal t/m O12 gemengd
te laten voetballen.
• We adviseren om vanaf O13 meiden
een keus te bieden tussen deelnemen
in een meidenteam of gemengd team
en de keus tussen deelnemen in een
gemengde competitie of een specifieke
meidencompetitie.

Scan QR code

• Ons advies is talentvolle en ambitieuze
meiden zo lang mogelijk gemengd te
laten voetballen.
Digitale magazine:
De route naar gemengd
voetbal en gelijke kansen

• Maak gemengd voetbal bespreekbaar
binnen de vereniging.

- Het digitale magazine De route
naar gemengd voetbal en gelijke
kansen, waarin we de introductie en
implementatie van gemengd voetbal
beschrijven;

• Informeer bij verenigingen in de regio
die al gemengd voetbal aanbieden, hoe
zij dat hebben aangepakt.

- Het aanbieden van artikelen en
inspirerende praktijkverhalen op
KNVB.nl over gemengd voetbal;

• Laat jeugdvoetballers kennis maken
met gemengd voetbal, organiseer
bijvoorbeeld eens een gemengde
voetbaltraining, wedstrijd of toernooi,
zodat kinderen dit kunnen ervaren en
eraan kunnen wennen.

- Het organiseren van bijeenkomsten
en webinars;

• Hang de flyer (of alleen de bovenkant)
in het secretariaat en de kantine.

• Neem eventuele vooroordelen weg door
trainers en ouders te betrekken bij de
introductie en implementatie.
• En uiteraard: Geef ieder jeugdlid de
aandacht die het nodig heeft, zodat
kinderen zich veilig, gehoord en
gezien voelen.

- Het ondersteunen en adviseren
van verenigingen door regionale
medewerkers voetbalontwikkeling.
Je vindt jouw medewerkers op
KNVB.nl, of neem contact met ons
op via voetbalontwikkeling@knvb.nl.
• Wij bieden competities aan die passen
bij de visie op gemengd jeugdvoetballen,
waarbij we rekening houden met de
beschikbare ingeschreven teams.

GEMENGD VOETBAL IS GEEN DOEL, MAAR EEN MIDDEL OM TE KOMEN TOT:
Het creëren van het plezierigste en veilig, inclusief en pedagogisch ontwikkelklimaat,
met als resultaat een passende plek en plezier voor ieder kind.

