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IBN en Vianen Vooruit  

IBN staat ervoor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer 
kansen te bieden. We kijken naar wat iemand nog wel kan in plaats van 
wat iemand niet meer kan. We geloven in talenten van iedereen en we 
gaan uit van ieders kracht. Vianen Vooruit doet dit ook, op een andere 
manier weliswaar, maar ook bij deze club zie ik de kansen die worden 
geboden aan mensen die in de reguliere sportwereld wat moeilijker mee 
komen.  
 
Want naast werk is ook sport een heel belangrijke tijdsbesteding die 
maakt hoe gelukkig iemand zich voelt. Erbij horen, meedoen:  zaken die 
uiterst belangrijk zijn in onze maatschappij. Dit toernooi is een mooi 
initiatief, dat we als IBN van harte ondersteunen. 
 
Ik wens alle deelnemers en betrokkenen een sportieve, geslaagde en 
plezierige strijd toe, dan is er winst voor iedereen!  
 
Maarten Gielen  
Algemeen directeur IBN 
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De Burgemeester en Vianen Vooruit  

Beste voetballiefhebbers, 
 
Op zaterdag 27 mei vindt alweer de 3e editie van het G toernooi plaats. Dit jaar wordt dit 
toernooi georganiseerd met behulp van een zeer gemotiveerde jongerengroep vanuit de 
voetbalvereniging Vianen Vooruit. Dit toernooi laat zien dat Voetbal voor iedereen is! Ook 
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten natuurlijk van leuke 
activiteiten als voetbal kunnen genieten.  
 
Voor het eerst dit jaar en hopelijk ook voor de komende jaren, is er een sportprogramma 
voor alle bezoekers met een beperking. Dus iedereen met een beperking, ook de 
toeschouwers, kunnen aan dit programma deelnemen. Letterlijk en figuurlijk staat dus 
niemand buitenspel, want zoals al gezegd voetbal is voor iedereen! 
 
Dat bewegen gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Nog veel belangrijker is dat bewegen 
en sporten ook echt leuk kan zijn, waardoor allerlei psychische, sociale en maatschappelijke 
problemen kunnen worden aangepakt of voorkomen. Sporten, zeker een teamsport als 
voetbal, zorgt voor gemeenschapszin, saamhorigheid, verbroedering en natuurlijk voor veel 
sportiviteit. Door middel van sport leer je winnen, maar ook verliezen! Het is daarom 
belangrijk deze vier kernwoorden, niet alleen op papier op te schrijven, maar juist ook op het 
veld te laten zien. Voetbal blijft daarbij een bijzondere plaats innemen binnen de toernooien 
die in onze gemeente gehouden worden. 
 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Wij als college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Cuijk benadrukken graag dat we blij zijn met de vrijwilligers binnen Vianen 
Vooruit. Mensen die op een zeer enthousiaste wijze in staat zijn om met elkaar de 
organisatie van dit toernooi op te pakken. Zonder deze mensen, was er geen toernooi, geen 
ontmoetingen tussen de voetballers en geen strijd om de eer en de bekers. Hun inzet en 
samenwerking verdient groot respect. 
 
Voorgaande jaren zijn bijzonder goed verlopen en ook dit jaar belooft het weer een 
bijzonder sportieve en gezellige dag te worden. Veel succes wens ik dan ook de student van 
ROC Nijmegen, die dit toernooi als afstudeerproject heeft en de jongerengroep vanuit 
Vianen Vooruit  met de organisatie! Met name wil ik nogmaals alle vrijwilligers bedanken. 
Zonder de belangeloze inzet van deze groep mensen is het onmogelijk om een dergelijk 
toernooi te organiseren. Heel veel dank hiervoor!  
 
Tot slot wens ik alle organisatoren, deelnemers en toeschouwers een gezellig en sportief 
toernooi toe.  
 
Wim Hillenaar 
Burgemeester van de gemeente Cuijk  
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Introductie Stichting G-support  

Sportief bezig zijn moet toch mogelijk zijn voor iedereen, al heb je een 
beperking? Helaas is dat ook in deze tijd nog steeds niet zo 
vanzelfsprekend. Januari 2017 was het zover. Na een intensieve periode van ideeën 
uitwisselen, plannen smeden en advies inwinnen is onze stichting werkelijkheid geworden.  
 
Ons doel? Een toegankelijk sportief klimaat ondersteunen in het Land van Cuijk voor mensen 
met een beperking. 
 
Waarom? 
Mensen met een beperking hebben snel een achterstand. Vaak is het moeilijk aan alle 
regeltjes en verwachtingen van de maatschappij te voldoen. En een opleiding volgen of een 
baan vinden is vaak helemaal lastig. Een eigen bestaan opbouwen, in een prettige omgeving 
en met voldoende financiële middelen is zonder hulp bijna niet mogelijk. Keuzes die gemaakt 
worden gaan vaak ten koste van vrije tijd en ontspanning bij deze groep van onze 
medemensen. En dat is zo jammer, we willen geen mensen aan de zijlijn. Want sociaal en 
sportief meetellen is voor ieders’ welzijn en ontwikkeling noodzakelijk, juist ook voor de 
mensen voor wie mee kunnen doen niet vanzelfsprekend is! 
 
Meedoen, dat moet kunnen! 
Stichting G-Support ondersteunt activiteiten in de regio die het meedoen mogelijk maakt. 
Door inzet van ons team vrijwilligers en enthousiaste ouders/verzorgers willen we drempels 
wegnemen. Enkele voorbeelden van onze ondersteuning op een rijtje: 

- Begeleid vervoer van/naar de sportclub; 
- Financiële ondersteuning t.b.v. contributies  of aangepast sportmateriaal waar de 

landelijke regelgeving afhaakt; 
- Organiseren van sportieve evenementen specifiek voor de doelgroep; 
- Financiële ondersteuning bij sport-teams om ook een derde helft te kunnen beleven. 

 
Jij ook?? 
Herken jij dit verhaal en zou Stichting G-Support iets voor jou of iemand uit jouw omgeving 
een opstap naar een sportieve invulling van vrije tijd kunnen betekenen? Neem contact op 
met ons via iedereeninhetveld@gmail.com. Dan nemen wij contact met je op. 
 
Vriend worden van Stichting G support? 
Namens het bestuur van Stichting G Support beveel ik het u hartelijk aan vriend te worden 
van de stichting. Natuurlijk kunnen wij onze ondersteuning niet bieden zonder financiële 
middelen. Elke bijdrage helpt ons een stapje dichter bij ons doel te komen, een toegankelijk 
en sportief Land van Cuijk, voor mensen met een beperking. 
Meer informatie? Neem contact met ons op via iedereeninhetveld@gmail.com dan 
bespreken we met u de mogelijkheden. 
 
Een sportieve groet van het bestuur Stichting G-Support, 
Margo van Dijk, Rik Willemsen, Sjors Kempen, Monique Vogels en Tom Willemsen  
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G-voetbaltoernooi Vianen Vooruit 

Om dit seizoen wederom een mooi einde te geven hebben we de derde editie 
van het ‘G-voetbaltoernooi Vianen Vooruit’ georganiseerd. Dit is georganiseerd 
in samenwerking met IBN.  
 
Programma: 
10.00 uur:  Ontvangst teams 
10.30 uur:  Opening G-voetbaltoernooi 
10.50 uur:  Gezamenlijke warming up 
11.00 uur:  Aanvang eerste gedeelte speelschema 
12.30 uur:  Pauze 
13.00 uur:  Start tweede gedeelte speelschema  
14.45-16.45 uur: Frietje + Snack + Ijsje  
16.15-16.45 uur: Optreden ‘Aarm Snuutje’ 
16.45 uur:  Prijsuitreiking 
 
De opening van het toernooi wordt verzorgd door de Burgemeester van het 
land van Cuijk: de heer Wim Hillenaar.  Met de opening van het toernooi 
worden alle teams één voor één naar voren geroepen en muzikaal begeleid 
door Hofkapel ‘Vur de Joeks’. Hierbij wordt er van elk team een teamfoto 
genomen en ten slotte ook één foto met alle teams tezamen. Vervolgens is er 
een gezamenlijke warming up op het hoofdveld onder leiding van Frederika 
Titerloblobey (Fitness Next). Daarna wordt het eerste gedeelte van het 
speelschema afgewerkt. Om 12.30 uur  is er een korte pauze.  Na afronding van 
het tweede gedeelte van het speelschema zijn de winnaars (alle deelnemers) 
bekend. 
 
De teams die geen wedstrijden meer op het programma hebben kunnen in de 
kantine al gaan genieten van een frietje en een snack. Ook kan men genieten 
van een lekker ijsje bij onze ijscoman (alles mogelijk gemaakt door onze 
sponsoren). De teams die de laatste poulewedstrijden spelen kunnen hier later 
van genieten. Rond 16.15 uur wordt er een geweldig optreden gegeven door 
de band ‘Aarm Snuutje’ uit Groesbeek. Ten slotte vindt om ongeveer 16.45 uur 
de prijsuitreiking plaats, waar iedereen met een prijsje huiswaarts zal keren. 
Deze prijzen worden uitgereikt door Maarten Gielen (Algemeen Directeur IBN).  
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Sport & Spel  
 
Gedurende het afgelopen jaar is door het bestuur van stichting G-Support 
het idee ontstaan om naast het G-voetbaltoernooi een Sport & Spel 
middag te organiseren voor mensen met een beperking. Dit om mensen 
in contact te brengen en mensen te activeren om te gaan sporten. 
Daarnaast is het een schitterende toevoeging aan het G-voetbaltoernooi 
(voetbaltoernooi voor mensen met een beperking). We (organisatie G-
voetbaltoernooi en bestuur stichting G-support) zijn in contact gekomen 
met Jordy van Bergen en we zijn verheugd dat hij de organisatie op zich 
wilt nemen. 
 
Introductie 
Mijn naam is Jordy van Bergen, ik ben 20 jaar oud en volg de opleiding 
bewegingsagogiek. Mijn grote hobby en passie is sporten en dan de 
nadruk op voetbal.  
 
Dit jaar ga ik voor de eerste keer een sport en spellen middag organiseren 
bij het G-toernooi van Vianen Vooruit. Dit doe ik als afstudeeropdracht 
voor mijn opleiding. Hierbij is het idee om mensen met een beperking te 
activeren om ook te gaan sporten. Dit gaan we doen door middel van 
spellen waaraan iedereen met een beperking deel kan nemen.  
 
Waarom bij Vianen Vooruit? Vianen Vooruit is een gezellige club waar 
iedereen gelijk is en waar iedereen wordt geaccepteerd. Samen met deze 
enthousiaste organisatie en vrijwilligers heb ik er 200% vertrouwen in dat 
dit een top dag gaat worden voor iedereen! 
 
Namens de organisatie van Sport & Spel wens ik iedereen een 
fantastische dag toe.  
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Prijzen en consumptiebonnen 
 

Omdat sportiviteit een heel belangrijk onderdeel is binnen het voetbal, 
hebben wij een prijs ter beschikking gesteld voor het meest ‘sportieve’ 
team. Dit team wordt door de scheidsrechters in overleg met de 
supportersclub van Vianen Vooruit bepaald.  

Door sponsoring zijn we in staat gesteld naast een verzorgde lunch 
(Broodjes, fruit en een drankje) de volgende consumpties aan alle 
deelnemers en begeleiding te overhandigen: 

 

Blauwe consumptie:     Geldig voor frietje  

Rode consumptie:  Geldig voor snack  

Paarse consumptie:      Geldig voor ijsje naar keuze (ijswagen) 

 

 

                    

 

Wij wensen alle deelnemers een geweldig leuke en 

sportieve dag toe! 
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Wedstrijdregelement 

We houden op dit toernooi de algemene regels van de KNVB aan. Enkele 
belangrijke en aanvullende regels staan hieronder: 
 
1. Plezier staat voorop. 
 
2. De scheidsrechter is de baas op het veld. Commentaar op de leiding wordt 
niet toegestaan. 
 
3. Er wordt gespeeld op een half speelveld, met doelen van 5 meter breed. 
 
4.Het toernooi wordt gespeeld met 7 veldspelers en 1 keeper, mits anders 
wordt afgesproken (afspraken tussen leiders). 
 
5. Alle teams worden verzocht zich een half uur voor opening van het toernooi 
te melden bij de organisatie (clubgebouw- bestuurskamer). 
 
6. De wedstrijdleiding is in handen van de organisatie. De aftrap is voor het 
team dat als eerste in het programma staat vermeld.  
 
7. De teams dienen 5 minuten voor aanvang klaar te staan op het speelveld. 
 
8. De duur van de wedstrijden is 1x20 minuten. De scheidsrechter bepaalt 
wanneer de wedstrijd is afgelopen. 
 
9. Bij een gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo. Bij een gelijk doelsaldo 
telt het hoogst aantal gescoorde doelpunten. Bij gelijke aantallen gescoorde 
doelpunten beslist het onderlinge resultaat. 
 
10. Er wordt in 2poules gespeeld. Er worden géén finalerondes gespeeld.  
 
11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.  
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Huis- en gedragsregels 

Voetbalvereniging Vianen Vooruit is de gastheer van het  
G-voetbaltoernooi. Er mag gebruik gemaakt worden van de faciliteiten 
van Vianen Vooruit en wij vragen jullie dan ook om netjes met deze 
faciliteiten om te gaan. 
Hieronder zijn een beperkt aantal huis- en gedragsregels opgenomen: 
 

 Respect voor anderen en ieders eigendom is essentieel; 

 Spreek elkaar aan op (wan)gedrag; 

 Laat de kleedkamers na gebruik schoon achter; 

 Probeer het dragen van voetbalschoenen in de kantine zo veel mogelijk 
te vermijden; 

 Lege verpakkingen van genuttigde eet- en drinkwaren dienen in de 
daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd; 

 Er geldt een rookverbod in de kantine en in de kleedkamers; 

 Ga verantwoordelijk met de materialen om; 

 Luister naar de aanwijzingen van de organisatie of het personeel van 
Vianen Vooruit; 

 Vianen Vooruit is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal 
van eigendommen; 

 De deelnemende teams worden geacht om zichzelf van wedstrijdkleding 
te voorzien;  

 De ontvangen consumptiebonnen zijn alleen vandaag (27 mei 2017) 
geldig. 
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Indeling 

Poule A 

Team Plaats Kleedlokaal 

Vianen Vooruit G1 Vianen 3 

Gemert G2 Gemert  1 

Heijen G1 Heijen 4 

Olympia'18 G1 Boxmeer 5 

Vianen Vooruit G2 Vianen 3 

Nader te bepalen 
 

3 

 

Poule B 

Team Plaats Kleedlokaal 

Heijen G2 Heijen 4 

RKSV MULO G1 Helmond 4 

Olympia'18 G2 Boxmeer 5 

TEC G2 Tiel 1 

SV Venray G1 Venray 6 

FC Kemnade G1 Groesbeek 6 

 

Team Plaats Kleedlokaal 

Dames 
 

2 
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Speelschema 

Poule A 

Tijd: Veld: Wedstrijd:   

11:00 1 Gemert G2 Heijen G1 

11:00 2 Olympia G1 Vianen Vooruit G2 

11:30 1 Nader te bepalen Vianen Vooruit G1 

11:30 2 Gemert G2 Olympia G1 

12:00 1 Heijen G1 Nader te bepalen 

12:00 2 Vianen Vooruit G2 Vianen Vooruit G1 

12:30   PAUZE PAUZE 

13:00 1 Nader te bepalen Gemert G2 

13:00 2 Heijen G1 Vianen Vooruit G2 

13:30 1 Olympia G1 Vianen Vooruit G1 

13:30 2 Gemert G2 Vianen Vooruit G2 

14:00 1 Vianen Vooruit G1 Heijen G1 

14:00 2 Olympia G1 Nader te bepalen 

14:30 1 Vianen Vooruit G1 Gemert G2 

14:30 2 Heijen G1 Olympia G1 

15:00 1 Vianen Vooruit G2 Nader te bepalen 

        

Poule B 

Tijd: Veld: Wedstrijd:   

11:00 3 MULO G1 Olympia '18 G2 

11:00 4 TEC G2 Venray G1 

11:30 3 FC Kemnade G1 Heijen G2 

11:30 4 MULO G1 TEC G2 

12:00 3 Olympia '18 G2 FC Kemnade G1 

12:00 4 Venray G1 Heijen G2 

12:30   PAUZE PAUZE 

13:00 3 FC Kemnade G1 MULO G1 

13:00 4 Olympia '18 G2 Venray G1 

13:30 3 TEC G2 Heijen G2 

13:30 4 MULO G1 Venray G1 

14:00 3 Heijen G2 Olympia '18 G2 

14:00 4 TEC G2 FC Kemnade G1 

14:30 3 Heijen G2 MULO G1 

14:30 4 Olympia '18 G2 TEC G2 

15:00 3 Venray G1 FC Kemnade G1 
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Plattegrond 
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TOERNOOISPONSOREN 
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Ook bedanken wij: 

SALATIGA BV.- REIN BONIMBIE 
 
AARM SNUUTJE- Muzikant/Band 
 
VUR DE JOEKS- Hofkapel 
 
FAM. ARENDS – Springkussen 

 
 
 
 

Verder bedanken wij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 mei    

Spellenmiddag 

‘Voor mensen met een  

Beperking’  
 

11:00 – 16:00  

Sportpark 

Vianen Vooruit 


