
CP-VOETBAL 
Passend voetbalaanbod voor iedereen

VOETBALLEN BIJ EEN 
VOETBALVERENIGING

De KNVB onderzoekt of het mogelijk is om een landelijke competitie op te zetten speciaal voor CP-voetballers. 

CP-voetbal wordt gespeeld 
door voetballers met cerebrale 
parese (CP) of niet aangeboren 

hersenletsel (NAH). 

VOOR 
WIE?

VOOR 
WIE?

TWEE TEAMS, 
ÉÉN BAL, 

TWEE GOALS

CP-VOETBAL IS EEN 
AANGEPASTE VOETBALVORM, 

 MAAR HET IS EN HET 
BLIJFT VOETBAL

Cerebrale parese is een aangeboren lichamelijke handicap die 
bewegingen beperkt, dit kan komen door zuurstoftekort bij 
de geboorte. De beperking uit zich bijvoorbeeld in het 
krampachtig of spastisch bewegen van een arm (de armen) 
of een been (de benen).

Bij niet aangeboren hersenletsel is beschadiging aan de 
hersenen na de geboorte ontstaan door bijvoorbeeld: 
beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening.

WAT IS CP OF NAH?

•  Elke 22 uur wordt er in Nederland een 
     baby met cerebrale parese geboren.

•  Cerebrale parese is de meest 
     voorkomende lichamelijke 
     handicap bij kinderen.

HOE KAN EEN 
CP-VOETBALLER 

ER UIT ZIEN?

WIST JE DAT?

Voetballen met CP of NAH in 
een regulier voetbalteam is 
mogelijk mits de beperking 
dit toelaat Door CP of NAH kan een arm of 

een been van een CP-voetballer 
er gespannen of juist 
ontspannen uit zien. NORMAAL WAT NORMAAL KAN, 

SPECIAAL WAT SPECIAAL MOET

MET CP OF NAH ALTIJD 
AANGEPAST VOETBALLEN?

Een voetballer of voetbalster met CP 
of NAH speelt mee in een regulier 
voetbalteam of in een G-voetbalteam.

SPELREGELS
CP-voetbal wordt 

gespeeld volgens de reguliere 
spelregels van de FIFA, maar 

een aantal regels zijn 
aangepast:

SPELREGELS

Spelers: 7 vs 7

Speelduur: 2x 30 minuten

Doel: 5 x 2m

Veldafmeting: 70 x 50m

Geen buitenspel

Inrollen i.p.v. ingooien 
is ook toegestaan

SPELEN IN 
ORANJE?

EK & WK

Dat is mogelijk! 
Nederland heeft een 

nationaal CP-voetbal team 
& nationale jeugdteams 

www.knvb.nl/passendvoetbal

MEER WETEN OVER CP-VOETBAL OF DE ANDERE AANGEPASTE VOETBALVORMEN? KIJK OP


