BIJZONDERE EREDIVISIE
Beste ouders/verzorgers,
Graag nodigen we uw kind uit om deel te nemen aan een bijzonder project.
DE BIJZONDER EREDIVISIE
De bijzondere eredivisie is een project waarbij deelnemers van het G-voetbal mee spelen
op het hoogst haalbare niveau van de G-sport. Naast VVV-Venlo doen Ajax, ADO Den
Haag, FC Emmen, De Graafschap, Heracles, Excelsior en FC Groningen mee.
De competitie bestaat uit 4 wedstrijddagen. Voor elke wedstrijddag zijn er 2 trainingen
die in overleg met het team gepland worden. Het team wordt begeleid door een vaste
trainer en teammanager. Ook voor vervoer naar de wedstrijden is gezorgd. De precieze
data van de wedstrijden zijn nog niet bekend. Het schema ziet er voorlopig zo uit.
Datum
7 juli
21 aug (onder voorbehoud)
Eind september 2020
Eind oktober 2020
Dec. 2019 (laatste thuiswedstrijd voor winterstop)
half maart 2020
half april 2020
Eind april / mei 2020

Wat
Selectiedag
teampresentatie
Wedstrijddag
Wedstrijddag
wedstrijd bezoek VVV
Wedstrijddag
Wedstrijddag
Afsluitactiviteit + wedstrijd
bezoek VVV
Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de selectiedag op 7 juli welke start om 10.00u en
eindigt rond 14.00u in Covebo Stadion - De Koel -. Aanmelden kan door een email te
sturen naar lwagemans@vvv-venlo.nl.
Tijdens de selectie dag zijn alle deelnemers die voldoen aan een van de selectiecriteria
op de volgende pagina welkom. Er zullen deze dag 12 spelers gekozen worden die voor
VVV-Venlo mogen deelnemen aan de bijzonder eredivisie. Voor de deelnemers is het erg
waarschijnlijk bijzonder dat ze mogen spelen voor een eredivisieclub. Tevens streven wij
ernaar dat kinderen dit goed kunnen combineren met de verplichtingen van hun eigen
voetbalteam.
Daarnaast worden er opnames gemaakt voor de tv. Meer informatie hierover vind je op
pagina 3.
Met sportieve groet,
Lennie Wagemans

Projectmanager VIA VVV | Lwagemans@vvv-venlo.nl |
077 351 5806
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Selectiecriteria
Er zijn uitgangspunten waarop selecteert wordt.


Kinderen



Omdat het de ‘Bijzondere Eredivisie’ heet wordt ook gedoeld op (zichtbare) bijzonderheden/
handicaps



Eredivisie gaat toch ook om voetbal. Voetbal is bewegen, winst en verlies: dus hieraan mee
kunnen doen

Leeftijd dispensatie:


Max 3 per team



Fysiek = kleine mensen / extreme beperkingen



Verstandelijk = cognitief niveau van een 10 tot 18 jarige

Verstandelijk:


Syndroom van Down



Niet zichtbare verstandelijke handicaps maar cognitief passend



Vormen van autisme mits voetbal



niveau aansluit (lastige)

Lichamelijk:


Duidelijk afwijkend loop-patroon



Gebruik van hulpmiddelen als spalken, speciaal schoeisel. Evt frame voetbal



Stoornissen in groei

Chronische ziekten of andere aandoeningen:


Duidelijk afwijkend beweegpatroon (bijv Duchenne, heel langzaam)



Hulpmiddelen bij kortademigheid



Epilepsie voetballend met een helm of bite



Misvormingen

2

DE BIJZONDERE EREDIVISIE
Beste ouders/verzorgers,
Voor de KRO-NCRV / NPO1 maken wij een 6-delige documentaireserie over de
belevenissen van de G-teams die deelnemen aan de bijzondere Eredivisie gedurende de
aanloop naar de competitie. Deze zal worden uitgezonden in het najaar van 2019
De Bijzondere Eredivisie is voor voetballers tussen de 10-18 jaar met een handicap.
Jongens en meisjes die aangesloten zijn bij een amateurvoetbalclub. Zij maken kans om te
gaan spelen voor een Eredivisieclub uit hun regio.

In de documentaireserie voor NPO1 volgt presentator Klaas van Kruistum de voetballers
tijdens de selectie, de trainingen en de eerste wedstrijden.
Dat betekent dat Klaas en/of een cameraploeg verschillende keren aanwezig zullen zijn bij
de selecties en de trainingen. Wij zullen de kinderen vooral volgen maar ook soms vragen
hoe het met ze gaat, of ze er zin in hebben, of ze zenuwachtig zijn etc.
Uiteraard zullen deze bezoeken van de TV-crew altijd van te voren bekend zijn bij de trainer
van het desbetreffende team.
De 1e keer dat wij op bezoek komen zullen wij u vragen (wellicht via de trainer) om ook
schriftelijk toestemming te geven voor het maken van de opnames.
In een later stadium zouden we ook graag enkele voetballers in hun thuissituatie willen
interviewen. Hoe beleven zij, en hun ouders, deze tijd? Wat betekent voetbal voor het kind?
En waarom is het zo belangrijk dat ze kunnen sporten?
In de serie zal de liefde voor voetbal en het plezier en belang van het beoefenen van een
teamsport centraal staan.
Wanneer jullie kind/teamlid meedoet aan de Bijzondere Eredivisie, maar niet graag in beeld
komt bij het tv-programma horen wij dat graag. Dan houden wij daar uiteraard rekening mee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres.
tom.vanaggelen@skyhightv.nl
Tel: +31 35 62 63 019
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