AMPUTATIEVOETBAL
Passend voetbalaanbod voor iedereen

AMPUTATIEVOETBAL
IS EEN AANGEPASTE
VOETBALVORM, MAAR
HET IS EN BLIJFT
VOETBAL

TWEE TEAMS,
ÉÉN BAL,
TWEE GOALS

VOOR
WIE?
Amputatievoetbal wordt
gespeeld door voetballers
met een amputatie aan
een been of aan
een arm.

WAT IS EEN
AMPUTATIE?
Het verwijderen van een deel
van het menselijk lichaam,
bijvoorbeeld een hele teen,
arm, been, of een
deel ervan.

HOE KAN EEN
AMPUTATIEVOETBALLER
ER UIT ZIEN?

MET EEN AMPUTATIE ALTIJD
AANGEPAST VOETBALLEN?
Voetballen in het reguliere veldvoetbal
met een beenprothese is niet altijd
toegestaan, dit wordt bepaald door
de scheidsrechter.
Met een amputatie aan je arm mag je
zonder prothese wel meespelen.

NORMAAL WAT NORMAAL KAN,
SPECIAAL WAT SPECIAAL MOET

SPELREGELS
Amputatievoetbal wordt
gespeeld volgens de reguliere
spelregels van de FIFA, maar
een aantal regels zijn
aangepast:

Spelers: 7 vs 7
Speelduur: 2x 25 minuten
Doel: 5 x 2m
Veldafmeting: 60 x 40m
Geen buitenspel
Intrappen in plaats
van ingooien

SPELERS
• De veldspeler mist (een deel van)
een been en het gebruik van krukken
is verplicht.
• De keeper mist (een deel van) een arm
en mag zijn doelgebied niet verlaten.

VOETBALLEN BIJ EEN
VOETBALVERENIGING
Amputatievoetbal wordt op dit moment
nog niet aangeboden bij voetbalverenigingen.
De sport is nog in ontwikkeling, wellicht is dit
in de toekomst wel het geval. Wat is er wel:

1

Wekelijks is er een amputatievoetbaltraining bij UVV in Utrecht

2

PSV heeft een eigen amputatievoetbalteam

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

WIST JE DAT?
• 3.200 mensen moeten per jaar een
amputatie aan het been of arm ondergaan.
• De meeste mensen die een amputatie
moeten ondergaan zijn ouder dan 60 jaar.

SPELEN IN
ORANJE?
Dat is mogelijk!
Nederland heeft een nationaal
amputatievoetbalteam

EK & WK

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

www.knvb.nl/passendvoetbal

