
Passend voetbalaanbod voor iedereen

VOETBALLEN BIJ EEN 
VOETBALVERENIGING

Blindenvoetbal wordt op dit moment nog niet 
aangeboden bij voetbalverenigingen. De sport is nog 

in ontwikkeling, wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk. 
Wat is er wel:

De KNVB onderzoekt of het mogelijk is om op meerdere locaties in Nederland blindenvoetbal aan te bieden

Blindenvoetbal wordt gespeeld 
door voetballers met een 

visuele beperking.

VOOR 
WIE?

VOOR 
WIE?

TWEE TEAMS, 
ÉÉN BAL, 

TWEE GOALS

BLINDENVOETBAL
IS EEN AANGEPASTE 

VOETBALVORM, MAAR 
HET IS EN BLIJFT 

VOETBAL

SPELREGELS
Blindenvoetbal wordt 

gespeeld volgens de reguliere 
spelregels van de FIFA, maar 

een aantal regels zijn 
aangepast:

SPELREGELS

Voetballen in een regulier team met een visuele 
beperking is mogelijk, mits de visuele beperking 
dit toelaat. 

Mocht de visuele beperking dit niet toelaten (te 
weinig zicht) dan is de aangepaste voetbalvorm 
een optie.

NORMAAL WAT NORMAAL KAN, 
SPECIAAL WAT SPECIAAL MOET

MET EEN VISUELE BEPERKING ALTIJD 
AANGEPAST VOETBALLEN?

BLINDENVOETBAL

Spelers: 5 vs 5

Speelduur: 2x 25 minuten

Doel: 3,66 x 2,14m

Veldafmeting: 40 x 20m

Geen buitenspel

1 Bij sportclub Only Friends in Amsterdam wordt er blindenvoetbal gespeeld.

WAT IS EEN VISUELE 
BEPERKING?

WAT IS EEN VISUELE 
BEPERKING?
Je spreekt van een visuele 

beperking als iemand niet of 
slechts gedeeltelijk 

kan zien.

BLINDENVOETBAL

SPELERS
•  De spelers gebruiken een geblindeerde 
    bril om hun ogen volledig te bedekken.

•  In de bal zijn belletjes verwerkt zodat de 
    spelers de positie van de bal kunnen horen.

•  Het veld heeft aan de zijkanten een 
    boarding, zodat de bal niet uit kan.

•  De keeper heeft geen visuele beperking 
    en geeft aanwijzingen. 

•  In Nederland zijn ruim 320.000 mensen 
     slechtziend of blind.

•  85% van de mensen met een visuele 
     beperking in Nederland is 50 jaar of ouder.

SPELEN IN 
ORANJE?

BLINDENVOETBAL 
IS EEN PARALYMPISCHE 

SPORT

Dat is nog niet mogelijk
Wellicht in de toekomst wel

WIST JE DAT?

DE SPELERS GEBRUIKEN 
EEN GEBLINDEERDE BRIL 
OM HUN OGEN VOLLEDIG 

TE BEDEKKEN

www.knvb.nl/passendvoetbal

MEER WETEN OVER BLINDENVOETBAL OF DE ANDERE AANGEPASTE VOETBALVORMEN? KIJK OP


