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Normaal is het in september de Maand van de sportclub, hét moment om onze
sportclubs in de kijker te zetten. Maar door de coronamaatregelen gaat het
evenement dit jaar niet door. Toch willen we graag een club in de kijker zetten:
de G-ploeg van FC Oxaco-Boechout. Als eerste in de provincie stelde de club
een ploegje samen. Intussen zijn ze met 28 spelers en drie teams. ‘Het voetbal
is voor onze doelgroep de ideale uitlaatklep’, klinkt het.

De terreinen van FC OxacoBoechout in de Olieslagerijstraat
liggen er mooi groen bij, maar
het is er rustig. Het is augustus
en de sportclubs moeten hun
seizoen nog starten. De trainers
van de G-ploeg zijn dus nog
even ‘werkloos’ in het weekend.
‘Jammer genoeg hebben we de
trainingen even moeten stilleggen’, zegt Danny. ‘Normaal
kunnen we vanaf september
weer starten, want de spelertjes
missen het voetballen enorm.’
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(van l. naar r.): Piet Degraeve, Steven Schoeters, Dave
Ludikhuyze, Danny Stoops en Dieter De Doncker.

De voorloper van deze G-ploeg
is in 2003 ontstaan op Ritmica,
de Vrije Lagere School voor
Buitengewoon Onderwijs in
Hove. ‘Op initiatief van enkele
ouders is daar een ploegje
ontstaan. Om meer ruimte en
materialen te hebben, zijn ze
vijf jaar later verhuisd naar de
terreinen van Nieuw Boechout.
Zo werd de eerste G-ploeg in
het Katholieke Belgische Voetbalverbond van de provincie
geboren’, legt Piet uit.
Intussen zijn er 28 leden én
vijf trainers actief. ‘We zijn zelf
ouders van kinderen met een
beperking en zetten ons vrijwillig in’, zegt Dave. ‘Omdat we
zo gegroeid zijn, wordt er sinds
vorig seizoen gevoetbald in drie
groepen: de kids voor kinderen
van 8 tot 11, de teens voor 11 tot
14 en niveau 2 voor de jongeren
boven de 14 jaar. Maar de leeftijden lopen per groep door
elkaar. Vaak vormen de groepen
zich vanzelf, afhankelijk van
ieders mogelijkheden.’

Meer zelfvertrouwen
Elke groep heeft minstens één
trainer, een back-uptrainer en
een vertrouwenspersoon. Dat
is ook nodig, want de spelertjes hebben autisme of een
andere verstandelijke, auditieve
of motorische beperking. ‘Bij
deze doelgroep komt het erop
aan om zowel hun talenten als
beperkingen in te schatten om
zo het beste van hen naar boven
te halen’, legt Dieter uit. ‘We
willen ze fantastische momenten
doen beleven. Het voetbal is de
ideale uitlaatklep: ze hebben
sociale contacten, ze sporten
en beleven plezier in het spel.
Bovendien lachen ze elkaar
nooit uit: ze tonen respect voor
elkaar. Alles kan en niets moet.’
De trainers zien de kinderen elke
keer opleven. ‘Ze komen hier
toe en babbelen de eerste tien
minuten voluit. Je merkt dat hun
zelfvertrouwen groeit, omdat ze
kunnen sporten zoals de reguliere voetballers én erkenning
krijgen’, zegt Danny. ‘Je ziet
hen evolueren als sporter en als
mens.’ Ook de supporterende
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“Bij G-voetbal draait alles
om plezier én respect
voor elkaar”

Het komt erop aan om zowel hun talenten
als beperkingen in te schatten om zo het
beste van hen naar boven te halen”
Danny Stoops, G-trainer bij FC Oxaco-Boechout
ouders beleven er plezier
aan. ‘Ze worden vaak geconfronteerd met dezelfde
moeilijkheden. Door ervaringen uit te wisselen,
vinden ze steun bij elkaar’,
zegt Danny nog.
Unified-wedstrijden
Het G-voetbal heeft zijn
eigen spelregels en legt
de nadruk op fairplay. Het
moet plezant blijven, maar
er is zeker ook plek voor
competitie. ‘Zo nemen de
kids en teens deel aan de
G-tornooien in de provincie,
niveau 2 speelt wedstrijden
in de G-competitie’, zegt
Dave. ‘Alle ploegen zijn
aanwezig op het Kick
Off-tornooi van Voetbal
Vlaanderen en in oktober

is er het G-tornooi met 180
spelers op onze terreinen.’
Sinds dit jaar organiseert
de G-club op initiatief
van Voetbal Vlaanderen
Unified-wedstrijden om
sociale inclusie te stimuleren.
‘Vorig jaar organiseerden
we een wedstrijd tegen de
reguliere damesploeg van
Ostan Olvac uit Edegem.
Die meisjes in korte shorts,
dat gaf vonken op het veld!
Er werd ook een wedstrijd
gespeeld tegen de reguliere
U13 van FC Oxaco-Boechout.
Eén speler van onze club zit
zelfs bij de Special Devils
die in 2023 meedoen aan de
Special Olympics Wereldspelen in Berlijn’, zegt een
fiere Steven.

Drie proeftrainingen
Geïnteresseerde kinderen
zijn meer dan welkom.
‘Onze sport is laagdrempelig. Iedereen – jongens
én meisjes – krijgt hier de
kans om mee te spelen.
Iemand weigeren, doen
we nooit. Wie wil, mag
eens komen kijken of drie
proeftrainingen meespelen.
Een speciale outfit is zelfs
niet nodig’, zegt Dieter.
‘Zo kunnen de kinderen en
ouders zien of het iets voor
hen is. Het lidgeld bedraagt
daarna 80 euro per jaar
waarvoor ze een verzekering, outfit en ondersteuning
krijgen.’
Ook de trainers kunnen
nog versterking gebruiken.

In
gesprek
met
‘Extra begeleiders zijn altijd
welkom’, klinkt het. ‘Het
vraagt wel wat engagement,
maar je krijgt er zo veel
voldoening en vriendschap
voor terug!’
Trainingen: elke zaterdag
van 9.45 tot 11.15 uur.
Info en inschrijving:
0476 30 08 60,
piet@pietdegraeve.be,
www.fcoxaco-boechout.be

De Maand van de sportclub gaat dit jaar niet
door. Wie interesse heeft
in een sportclub, kan
een overzicht vinden
op www.boechout.be >
vrijetijd > sport > verenigingen.

