
Al eens gedacht aan 

G-voetbal ?



Even voorstellen
De Bergse voetbalvereniging M.O.C. ’17 is met zijn ongeveer  
1100 leden de grootste sportvereniging in de regio. 

M.O.C. ’17 is een familieclub met ambities.  
De club staat midden in de maatschappij.  
Jong en oud, mannen en vrouwen en mensen met een beperking; 
iedereen is welkom bij M.O.C. ’17!  

M.O.C. ’17 behoort tot de Top 100 van  
beste amateurclubs in Nederland! 

M.O.C. ’17
Olympialaan 51 (sportpark Rozenoord)

4624 VA  Bergen op Zoom
0164-240613
info@moc17.nl

Ontwerp:
www.transvormatie.nl

Fotografie:
Cees van Egeraat

Voor meer info: 

WWW.MOC17.NL



Met G-voetbal sta je nooit

buitenspel!



Wat is G-voetbal?
G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of  
verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.

G-voetbal is uiteraard ook voor meisjes en vrouwen bedoeld. 

Onderdelen van het spelletje worden aangepast voor deze doelgroep.
Er wordt gespeeld op een half veld, er is geen buitenspelregel en  
de bal terug in het spel brengen mag ook met de voeten gebeuren. 

Er is voor deze doelgroep een intensieve begeleiding.

M.O.C. ’17 telt op dit moment drie G-teams:  
een juniorenteam (6-16 jaar) en 2 seniorenteams. begonnen

Sommigen 
zijn pas net



Geschiedenis
In 1995 is M.O.C. ’17 gestart met G-voetbal. Destijds startte een  
seniorenteam bij M.O.C. ’17 met 14 leden die wekelijks trainden en voetbalden.

Onze man van het eerste uur is Cor Schot (zie foto hiernaast).

Op dit moment telt de seniorenafdeling 24 leden, waarvan er drie alleen maar 
trainen. Een aantal  jaren geleden is er een team voor junioren (6 - 16 jaar)  
bijgekomen. Zij trainen wekelijks op de woensdagmiddag en spelen op zaterdag 
competitievoetbal.

In 2011 heeft M.O.C. ’17 een Belgisch team met voetballers met  
een beperking ‘geadopteerd’. Zij trainen gewoon in hun woonplaats  
Kapellen maar spelen hun thuiswedstrijden bij M.O.C. ’17.

lang

Anderen doen het al hééééél 



discipline!
Het vergt 



Integratie
Mensen met een beperking maken gelukkig steeds meer deel uit  
van de voetbalsport. Onze club is trots op het feit dat wij G-voetballers  
de ruimte kunnen geven om bij ons lekker te voetballen en/of te trainen.

Naast traingen en wedstrijden organiseert M.O.C. ’17 tal van  
activiteiten voor deze doelgroep. 

De G-voetballers zijn inmiddels niet meer weg te denken uit  
de familieclub M.O.C. ’17.

gedrevenheid!

En soms



teleurstelling...
Uiteraard is er ook weleens



Wat heeft M.O.C.’17  
de G-voetballers te bieden?

• respectvolle benadering zoals dat voor elk lid geldt

• uitgaan van ieders mogelijkheden, jong of oud

• wekelijkse trainingen door enthousiaste en vakkundige trainers en begeleiders

• competitiewedstrijden onder ‘de vlag van de KNVB’

• (aangepast) vervoer

• deelname aan alle verenigingsactiviteiten

met elkaar
Maar gezelligheid is er altijd

Wilt u meer info?
Cees Heijstraten
c.heijstraten@home.nl
T. 0164-242606



Extra activiteiten
•  de senioren spelen jaarlijks een 4 tegen 4 toernooi op het hoofdveld van  

NAC Breda; spelers en technische staf van NAC Breda zijn daarbij aanwezig

•  zowel de senioren als junioren spelen onder “de vlag van de KNVB” jaarlijks  
een regionaal veld- en zaalvoetbaltoernooi

•  regelmatig doen onze G-voetballers mee aan toernooien en worden  
er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld

•  Jaarlijks nemen de MOC G-senioren en G-junioren in de maand augustus met 
een team deel aan een toernooi in Barendrecht (Rotterdam). De deelnemende 
teams aan dit toernooi worden gecoacht door een trainer uit het betaald-
voetbal. Een geweldige leuke dag voor alle deelnemers, onze teams kijken er 
jaarlijks naar uit!

plezier!

En het belangrijkste: 
we hebben allemaal 

heel veel



Ten slotte
M.O.C. ’17 kan bogen op een lange en mooie historie, die teruggaat naar de oprichting 
in 1917. Een periode van bijna een eeuw, waarin het veel heeft bereikt en uit kon 
groeien tot de club die het nu is. M.O.C. ’17 kan een beroep doen op veel vrijwilligers.

Wekelijks trainen en voetballen er bijna 70 teams bij M.O.C. ’17.

 50 smurfen (kinderen tot 6 jaar)
 28 pupillenelftallen
 17 juniorenteams
 6 meisjes elftallen 
 3 teams voor leden met een beperking
 2 dames elftallen
 11 seniorenteams.

Heel veel mensen zijn in het weekend op en rond de velden van sportpark Rozenoord 
te vinden. M.O.C. ’17 biedt ook de nodige faciliteiten voor bezoekers. Een gastvrij 
onthaal in een prachtig clubhuis en een speeltuin voor de allerjongsten.

Sponsors
G-senioren: Moerland&Dost (outfit)

G-junioren: BCV advies (outfit)

G-senioren en G-junioren: Taxicentrale Geers (vervoer)

G-senioren: PowerCem Technologies (outfit)

Interessante websites
www.moc17.nl 

www.knvb.nl/g-voetbal



G-voetbal doe je samen!
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