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G-voetbal VV Papendrecht krijgt vorm! 

 
“We krijgen hier waanzinnig veel energie van” 
 
Papendrecht – “Ik vind het belangrijk dat wij binnen onze club het G-voetbal een plek kunnen 
bieden”, aldus bestuurslid en initiatiefnemer Martin van Tol. “Je ziet de G-voetballers elke week 
genieten en veel plezier maken met elkaar”, geeft trainer Peter van der Linde aan. 
 
Door Edwin Schreurs 
 
In maart 2015 kwam Martin van Tol met het plan om binnen VV Papendrecht met G-voetbal te 
starten. “Ik vond en vind het belangrijk dat ook G-voetballers bij ons terecht zouden kunnen. Ik 
heb het binnen het bestuur aan de orde gesteld en er was meteen groot enthousiasme. We 
realiseerden ons wel dat het gedegen voorbereid zou moeten worden”, vertelt Martin van Tol. 
Binnen zijn netwerk is hij gaan informeren bij diverse mensen. “Als club hebben we al ervaring 
met het organiseren van activiteiten voor stichtingen die zich richten op de ziekte van Duchenne. 
Mensen als Addy Matena, Wim Erkelens en Peter van der Linde zijn al jarenlang actief voor deze 
stichtingen. Het was dus niet moeilijk om die mensen te motiveren om in de Commissie G-
voetbal plaats te nemen.” 
 

 
Martin van Tol (rechts) tijdens de G-training 
 
De ziekte van Duchenne is een aangeboren en erfelijke spierziekte die zich voornamelijk bij 
jongens openbaart. Ze belanden erdoor in een rolstoel en komen uiteindelijk vroegtijdig te 
overlijden. “Ik doe veel voor Duchenne en was uiteraard gelijk enthousiast om mijn bijdrage 
aan het G-voetbal te leveren. Ik train elke woensdagavond de groep, samen met 
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Ruud van Waardenburg en Martin van Tol”, zegt Peter van der Linde. De Commissie G-voetbal 
werd verder aangevuld met Sandra Zwart, die ruime ervaring heeft met het werken met mensen 
met een handicap, en clubman Dick Verschoor die de kar trekt als voorzitter. 
 
Voorbereiding 
 
In de voorbereiding heeft een uitgebreide oriëntatie plaatsgevonden. Zo is er rondgekeken en 
gesproken met clubs zoals PKC, Oranje Wit, VVAC en Sliedrecht, waar het G-sporten al 
geïntegreerd is binnen de vereniging. Tevens heeft ondersteuning plaatsgevonden van Tandem 
Support, een organisatie die zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het sporten 
probeert te krijgen. 
Besloten werd om het G-voetbal bij VV Papendrecht open te stellen voor iedereen vanaf 14 jaar. 
Ondertussen heeft ook Drechtstreek G-voetbal binnen de club geïntroduceerd. “Zij richten zich 
op voetballers tussen 9 en 13 jaar. We overleggen regelmatig en bieden zo binnen onze 
gemeente Papendrecht een compleet aanbod voor G-voetbal”, vervolgt Martin van Tol. 
 

 
 
Trainingen 
 
Elke woensdag wordt er getraind tussen 7 en 8 uur. “Op het sociale vlak klikt het geweldig 
binnen de groep. Je ziet ze genieten en lol met elkaar hebben, heerlijk om te zien”, vertelt Peter 
van der Linde. De trainers gaan binnenkort een opleiding volgen van de KNVB op het gebied van 
trainen en begeleiden van G-voetballers. “In september gaan we starten in de competitie. De 
spelers kijken er al naar uit. Zaterdag 28 mei hebben we een toernooi bij Sliedrecht. Dat wordt 
dus de officiële aftrap in wedstrijdverband”, beëindigt Martin van Tol zijn verhaal. 
 
Ben je een jongen of meisje van 14 jaar of ouder, heb je een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking en wil je komende voetballen bij VV Papendrecht? Meld je dan aan via: g-
voetbal@vvpapendrecht.nl. Of kom een keer vrijblijvend meetrainen. De trainers staan voor je 
klaar. Je bent van harte welkom! 
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