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Beste deelnemer / bezoeker,

Als ambassadeur van de Ajax Foundation heet ik je van harte welkom bij de 

eerste editie van de Friends Cup. Ik vind het leuk dat je de weg naar sportcomplex 

de Toekomst hebt gevonden en bij de aftrap van dit evenement bent.

De Ajax Foundation vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en plezier heeft 

tijdens de sportbeoefening. Dat proberen wij te stimuleren. Want wedstrijden 

spelen is wat een voetballer natuurlijk het liefste doet. 

Vandaag strijden 2 Only Friends-teams met 10 andere teams op de Toekomst 

om de Friends Cup. Only Friends speelt zijn duels sinds het seizoen 2017-2018 

in het officiële Ajax-tenue en vertegenwoordigt Ajax op toernooien in binnen- en 

buitenland.

Ervaar op deze bijzondere locatie de Ajax-belevenis en ik weet bijna zeker dat jij 

je voor een dagje een échte Ajacied voelt.

 

Dus zet ‘m op en doe je best. Maar vooral: heel veel plezier! 

John Heitinga

Ambassadeur Ajax Foundation

WELKOMSTWOORD



De Ajax Friends Cup 2018 is een toernooi voor jongeren met een beperking. 

Het toernooi wordt gespeeld op zaterdag 16 juni op sportpark de Toekomst. 

Onderstaand tref je alle relevante informatie.

Bij aankomst op sportpark de Toekomst kunnen teams zich boven in de kantine 

melden bij hun teamliaison. Per team is er 1 liaison beschikbaar. Zij zijn te 

herkennen aan de tafelvlag met clublogo en het rode crew-shirt. De teamliaison 

begeleidt het team gedurende de hele dag.

Voor de deelnemende teams ligt er in de kleedkamer een lunchpakket klaar. 

Daarnaast is het voor bezoekers mogelijk om van de Ajax-kantine gebruik te 

maken. Naast een lunchpakket staat er voor iedere deelnemer een bidon in 

de kleedkamer. Naast dat het leuk is een Ajax-bidon te krijgen gebruiken we 

hierdoor minder plastic bekertjes en dragen wij zo bij aan een duurzaam Ajax. 

Op de sportpark de Toekomst is een watertap aangelegd om bidons te vullen. 

Sportpark de Toekomst

Borchlandweg 18

1114 BD Duivendrecht

Het sportcomplex heeft ruim voldoende parkeercapaciteit. Deelnemers kunnen 

hier gratis parkeren.

De prijsuitreiking vindt aansluitend aan de finale plaats op veld 2. Iedereen die 

deelneemt aan dit toernooi is een winnaar, daarom staat er voor ieder team een 

mooie beker klaar.

Tijdens de opening van het toernooi verzoeken we alle spelers zich te verzamelen 

op veld 2 voor het nemen van een gezamenlijke groepsfoto.

Ralph de Haan

MOBILE-ALT +31 (0) 6 536 46 990

Aanmelden  09.30 uur

Opening  10.45 uur

Aanvang toernooi 11.00 uur

Prijsuitreiking  15.45 uur

ADRESGEGEVENS

PARKEREN

PRIJSUITREIKING

GROEPSFOTO

TOERNOOILEIDING

TEAMLIAISON

CONSUMPTIES

INFORMATIE



De Ajax Foundation werd op 18 maart 2010 opgericht als een onafhankelijke, 

maar aan AFC Ajax gelieerde stichting. De Ajax Foundation gelooft en inves-

teert in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen als het 

gaat om het ontdekken en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven.  

De Ajax Foundation organiseert projecten rond de thema’s sport & gezond-

heid, educatie en sociale integratie voor kansarme kinderen en jongeren onder 

19 jaar in (groot) Amsterdam en Kaapstad. Hiermee wil de Ajax Foundation de 

jeugd een beter perspectief bieden en ze dichter bij hun doel brengen. 

Bij Ajax vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten op zijn eigen 

niveau, stimuleren wij iedereen om zijn talent te ontwikkelen en plezier te be-

leven aan sporten en bij de Friends Cup voetbal in het bijzonder. 

ABN AMRO is partner van de Toekomst en maatschappelijk partner van de 

Ajax Foundation. 

OVER DE AJAX FOUNDATION

AJAX FOUNDATION



REGLEMENTEN

Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de Friends Cup 

2018. Fair Play zal tijdens dit toernooi hoog in het vaandel staan. Respect is het 

sleutelwoord, voor teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters, het publiek en 

de organisatie.

Voor iedere wedstrijd vindt overleg plaats tussen de scheidsrechter en 

teambegeleiders. In dit overleg maken de teambegeleiders aan de scheidsrechter 

het volgende kenbaar:

 þ Zijn er spelers met handicaps als doofheid, etc.

 þ Zijn er spelers met bepaalde (bijvoorbeeld orthopedische) hulpmiddelen 

 þ Zijn er spelers met psychische en/of sociale problemen

Het is belangrijk dat de scheidsrechter dit vooraf weet om er aandacht 

aan te kunnen geven, of de juiste begeleiding te nemen. Dit komt een goed 

wedstrijdverloop, maar ook het speelplezier van de betreffende G-voetballer ten 

goede.

 þ De spelers dragen tijdens wedstrijden kleding van de club. Zij beschikken 

idealiter ook over een reserveshirt met een afwijkende kleur.

 þ De doelman draagt een in kleur afwijkend shirt van de overige veldspelers 

en scheidsrechter.

 þ Deelname aan dit toernooi is op eigen risico en de organisatie is niet 

aansprakelijk in geval van mogelijk ontstaan letsel als gevolg van deelname.

ROND DE WEDSTRIJDEN

DEELNAME

 þ Bij het niet nakomen van één of meer genoemde regels kan het 

desbetreffende team worden teruggetrokken uit het toernooi en wordt alle 

schade die is aangericht verhaald op de veroorzaker.

 þ De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke 

bezittingen zoals mobiele telefoons, portemonnees en andere zaken die 

men bij zich draagt tijdens een toernooi. De coach/leider is hiervoor de 

aangewezen persoon. 

 þ Vernielingen op en rondom het sportpark worden verhaald op het 

desbetreffende team c.q. de persoon indien daartoe aanleiding is.

 þ Een team dat wegens omstandigheden niet op tijd aanwezig kan zijn 

of zich terugtrekt uit het toernooi, dient dat tijdig te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat.

 þ Officials en spelers die aan dit toernooi deelnemen, dienen (eventueel) 

een verzekering af te sluiten tegen de financiële gevolgen van ziekte en 

ongevallen. Ook aanvaardt Ajax geen enkele aansprakelijkheid voor verlies 

en diefstal van bezittingen.

ALGEMEEN



 þ Er wordt gespeeld aan de hand van het KNVB reglement zoals beschreven 

in het document; “G-voetbal: met aangepaste spelregels véél voetbalplezier”.

 þ De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de KNVB.

 þ Een team bestaat uit maximaal 12 spelers. 

 þ Er wordt 7 tegen 7 gespeeld (incl. keeper), elk team mag tijdens de wedstrijd 

op elk tijdstip spelers vervangen.

 þ Er wordt gewisseld op de middenlijn. Wisselen mag ongelimiteerd.

 þ Spelen met scheenbeschermers is verplicht.

 þ Er wordt gespeeld met een normale bal (maat 5).

 þ Als de bal over de zijlijn gaat wordt het spel hervat met een inspeelbal of een 

dribbel (naar keuze), deze bal mag niet in één keer op doel.

 þ Tijdwaarneming zal centraal worden geregeld, tijd is tijd.

 þ Strafschoppen worden vanaf 7 meter genomen. 

 þ Er zijn twee poules van 6 ploegen, die ieder een halve competitie spelen. 

Vervolgens worden er kruisfinales gespeeld tussen de nummers 1 en 2 van 

iedere poule en tenslotte de finalewedstrijden voor de 5e t/m 12e plaats. De 

poulewedstrijden, kruisfinales en finales duren 15 minuten zonder rust. Bij 

een gewonnen wedstrijd in de poulefase ontvang je als team 3 punten, voor 

een gelijkspel 1 punt en bij verlies krijg je 0 punten.

 þ Het team dat in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd neemt de 

aftrap.

 þ Winnaar in de poule is het team met de meeste aantal punten. Indien 

meerdere ploegen in punten gelijk eindigen, dan beslist het doelsaldo. Is 

dit ook gelijk dan tellen de meeste voor gescoorde doelpunten, daarna het 

onderlinge resultaat. 

 þ Wanneer deze criteria niet tot een verschil leiden, beslist een strafschoppen 

serie. Drie spelers van elk team nemen een strafschop. Bij gelijke stand 

worden er om en om strafschoppen genomen tot er een winnaar is. 

SPELREGELS

REGLEMENTEN

 þ Wanneer een finalewedstrijd na de reguliere speeltijd een gelijkspel oplevert, 

worden er direct strafschoppen genomen. Daarbij geldt de hierboven 

beschreven regelgeving.

 þ Iedere vereniging dient zorg te dragen voor een qua kleur afwijkend 

reservetenue. Indien voor een wedstrijd blijkt dat de tenues onderling te 

weinig verschillen, dit ter beoordeling van de scheidsrechter, dan dient de 

eerst vermelde vereniging van tenue te wisselen.

 þ Dit dient voor aanvang van de wedstrijd geregeld te zijn door de clubofficials. 

Voorts moet de keeper een tenue dragen, dat hem duidelijk onderscheidt 

van de overige spelers. 

 þ Teams worden verzocht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig te zijn, dit om vertragingen in het wedstrijdschema te voorkomen.

 þ Te laat komen van een team bij een wedstrijd wordt, met wat voor reden dan 

ook, bestraft met een reglementaire 3-0 nederlaag.

 þ Voor elke vereniging is een beker beschikbaar gesteld plus een wisselbeker 

voor de toernooi winnaar.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.



G-voetbal valt binnen de KNVB niet meer weg te denken. Hoewel er veel 

overeenkomsten zijn met voetbal zoals wij dat allemaal kennen, bestaan er 

ook verschillen. Bijvoorbeeld de omgang met spelers, omvang van het veld, 

de doelen, spelregels, de rol van teambegeleiders, etc. Kortom: maatwerk voor 

voetballers met een beperking.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun mogelijkheden Let wel: we 

beschouwen G-voetbal gewoon als voetbal. Normaal wat normaal kan, speciaal 

wat speciaal moet!

Spelers van een G-voetbalteam reageren meestal anders op situaties dan we 

wellicht in het dagelijkse leven gewend zijn. Belangrijke aspecten om rekening 

mee te houden bij het leidinggeven aan spelers met een beperking zijn: 

 þ De deelnemers aan G-voetbal verschillen vaak aanzienlijk met betrekking 

tot de lichamelijke vaardigheden, alsmede het ‘incasseringsvermogen’.

 þ Bij een deel van de G-voetballers is sprake van een lage pijndrempel. Pijn als 

gevolg van hard spel door de tegenstander roept veelal sterke emotie op. 

 þ Een deel van de G-voetballers heeft een angst dat dingen uit de hand kunnen 

lopen, omdat men aanvoelt dat men zichzelf niet in alle gevallen voldoende 

onder controle kan houden. Dit komt vooral naar voren bij de reactie op hard 

spel. Je kunt het ook omschrijven als ‘de vlam slaat snel in de pan, omdat 

men vaak een kort lontje heeft’. Uit wat men zegt en uit lichaamstaal is veelal 

af te leiden dat men in het verleden hiervoor is gestraft. Met als gevolg: angst 

voor herhaling van zo’n bijna traumatische ervaring.

BIJZONDERHEDEN G-VOETBAL

REGLEMENTEN



WEDSTRIJDSCHEMA

POULE A
1 AFC Ajax (t)

2 Koninklijke HFC

3 FC Groningen

4 VVSB

5 NAC Breda

6 VV VEP

POULE B
1 AFC Ajax (u)

2 SV Olympia ‘25

3 ADO Den Haag

4 RKSV NEO Borne

5 De Graafschap

6 VV Schagen

TIJD VELD WEDSTRIJD UITSLAG
11.00 1 VV VEP - FC Groningen

11.00 2 AFC Ajax (t) - Koninklijke HFC

11.00 3 NAC Breda - VVSB

11.40 1 VVSB - FC Groningen

11.40 2 AFC Ajax (t) - VV VEP

11.40 3 Koninklijke HFC - NAC Breda

12.20 1 AFC Ajax (t) - NAC Breda

12.20 2 VVSB - VV VEP

12.20 3 FC Groningen - Koninklijke HFC

13.00 1 FC Groningen - NAC Breda

13.00 2 AFC Ajax (t) - VVSB

13.00 3 Koninklijke HFC - VV VEP

13.40 1 Koninklijke HFC - VVSB

13.40 2 AFC Ajax (t) - FC Groningen

13.40 3 VV VEP  - NAC Breda

POULE A

TIJD VELD WEDSTRIJD UITSLAG
11.20 1 VV Schagen - ADO Den Haag

11.20 2 AFC Ajax (u) - SV Olympia ‘25

11.20 3 De Graafschap - RKSV NEO Borne

12.00 1 SV Olympia ‘25 - De Graafschap

12.00 2 RKSV NEO Borne - ADO Den Haag

12.00 3 AFC Ajax (u) - VV Schagen

12.40 1 RKSV NEO Borne - VV Schagen

12.40 2 ADO Den Haag - SV Olympia ‘25

12.40 3 AFC Ajax (u) - De Graafschap

13.20 1 SV Olympia ‘25  - VV Schagen

13.20 2 AFC Ajax (u) - RKSV NEO Borne

13.20 3 ADO Den Haag - De Graafschap

14.00 1 AFC Ajax (u) - ADO Den Haag

14.00 2 SV Olympia ‘25 - RKSV NEO Borne

14.00 3 VV Schagen - De Graafschap

RONDE TIJD VELD WEDSTRIJD
11e/12e plaats 14.30 1 6e poule A - 6e poule B

9e/10e plaats 14.30 2 5e poule A - 5e poule B

7e/8e plaats 14.30 3 4e poule A - 4e poule B

5e/6e plaats 14.50 3 3e poule A - 3e poule B

Halve finale 1 14.50 1 1e poule A - 2e poule B

Halve finale 2 14.50 2 1e poule B - 2e poule A

3e/4e plaats 15.10 2 Verliezer halve finales

Finale 15.30 2 Winnaars halve finales

PRIJSUITREIKING 15.45 2

POULE B

FINALES
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