FRAMEVOETBAL
Framevoetbal wordt gespeeld door mensen
die niet kunnen lopen of rennen zonder
hulpmiddel. Het speelveld en speeltijd is
afhankelijk van het aantal spelers, leeftijd en
niveau. Een team kan bestaan uit twee of vier
spelers. De goal is drie meter breed en één
meter hoog. Er wordt gespeeld met een lichte
zaalvoetbal die nauwelijks stuitert en op een
harde, egale ondergrond gespeeld, zoals
kunstgrasveld of in een sportzaal. De bal wordt
gespeeld met de voeten en bij framevoetbal is
geen buitenspelregel.
Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en
volwassenen.

LOCATIEADRES
Sportpark Zuideinderpark
Rooiseheide 10
5481 SG Schijndel
PSV Foundation Academy Meierijstad
is rolstoelvriendelijk.
CONTACT
PSV Foundation
Telefoon: 040-250 55 05
E-mail: foundation@psv.nl

PSV FOUNDATION
ACADEMY
MEIERIJSTAD

PSV FOUNDATION
De stichting van PSV levert
door middel van verschillende
programma’s en activiteiten
een positieve bijdrage aan de
hedendaagse maatschappij
in de regio Eindhoven. PSV
Foundation stimuleert op
een hartelijke, betrokken,
oprechte en daadkrachtige
manier verbondenheid,
beïnvloedt voetbal- en levens
vaardigheden op een positieve
manier en creëert een gevoel
van trots bij individuen,
groepen en wijken.

Niet alleen kampioen
op het veld, maar ook
daarbuiten.

PASSEND VOETBAL
Voetbal is voor iedereen, met of zonder
beperking. Onder de verzamelnaam ‘passend
voetbal’ zijn verschillende vormen van
aangepast voetbal gecreëerd zodat mensen
met een beperking toch hun sport kunnen
beoefenen. Bij PSV Foundation Academy
Meierijstad worden een aantal van deze
sporten aangeboden:
• Amputatievoetbal
• Blindenvoetbal
• Elektrisch rolstoel voetbal
• Framevoetbal
Deelname aan een van de bovenstaande
sporten is gratis. In de toekomst wordt het
aanbod van passend sporten op deze locatie
uitgebreid. Vragen hierover? Kijk op de
achterkant van deze folder voor de contact
gegevens.
AMPUTATIEVOETBAL
Amputatievoetbal wordt gespeeld tussen twee
teams van zeven spelers (inclusief keeper) en
een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten.
Een veldspeler mist (een deel van) een been

en beweegt zich voort op krukken. Een keeper
mist (een deel van) een arm en blijft in zijn
doelgebied. Om de wedstrijd eerlijk te laten
verlopen zijn de spelers alleen geoorloofd hun
goedwerkende ledenmaten te gebruiken.
Krukken mogen daarom alleen gebruikt
worden om voort te bewegen.
Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren,
volwassenen en senioren.
BLINDENVOETBAL
Blindenvoetbal wordt gespeeld tussen twee
teams van vijf spelers. De veldspelers krijgen
een geblindeerde bril op, zodat de kansen
gelijk zijn. De keepers hebben geen visuele
beperking en coachen hun medespelers. In de
bal zit een belletje, zodat de spelers weten
waar de bal is. Daarnaast zijn de spelers
verplicht om ‘voy’ te roepen wanneer zij een
verdedigende actie ondernemen. Op deze
manier weet ook de aanvaller waar de
verdedigers zich bevinden. Het veld is veertig
bij twintig meter en aan de zijkanten is er een
boarding. Verder gelden bij blindenvoetbal
dezelfde regels als in het gewone (zaal)voetbal.

Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren,
volwassenen en senioren.
ELEKTRISCH ROLSTOEL VOETBAL
Elektrisch rolstoel voetbal wordt gespeeld
tussen twee teams van vier spelers. Het
speelveld heeft een afmeting van 28 bij
15 meter en de goals bestaan uit twee
doelpalen met een afstand van zes meter
tussen de doelpalen. Een wedstrijd duurt twee
keer 20 minuten. De bal van elektrisch rolstoel
voetbal is groter en zwaarder. Aan de rolstoel
zit een speciale voetbeugel om mee te passen
en schieten. Zodra de bal meer als drie
seconden wordt geklemd tussen twee
rolstoelen, wordt de bal opnieuw uitgenomen.
Bij elektrisch rolstoel voetbal is geen
buitenspelregel.
De voetbeugels voor de elektrisch rolstoelen
zijn te leen bij PSV Foundation Academy
Meierijstad.
Doelgroep
Kinderen vanaf 6 jaar, jongeren,
volwassenen en senioren

