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Wandel Voetbal Club
EVERGREENS 

MERKSEM
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Wat is het?

• Wandelvoetbal (= steeds 1 voet op de grond).

• Geen contact.

• Bal mag max. 1 meter hoog gespeeld worden.

• Wedstrijden op klein veld 25x35 meter.

• Wedstrijden worden 5 tegen 5 gespeeld.

• Ploegen mogen onbeperkt spelers vervangen.

• Er is geen doelman.

• Scoren in kleine doelen.

• Wedstrijd duurt 4 x 10 minuten.
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Voor wie is het?

• Iedereen die ouder is dan 55 jaar.

• Mannen en vrouwen.

• Maximum leeftijd… geen!

• Voor iedereen die graag in beweging wil blijven.

• Voor iedereen die houdt van sociale contacten of 
graag meer sociale contacten wil.
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2 groepen

• Wandelvoetbal 55+ 
– MET leeftijdsbeperking 55 jaar.

– Met reglementen Voetbal Vlaanderen.

– Op zaterdag of zondag.

• Wandelvoetbal (alternatief aanbod)

– GEEN leeftijdsbeperking.

– Vooral beweging en sociaal contact zijn belangrijk.

– Training, beweging, gezondheid, …

– Ideaal om in te stappen!

– Op woensdag.
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Hoeveel kost het?

• Seizoen 2021 – 2022: € 25 (verzekering)

• Vanaf volgend seizoen (2022 -2023) € 55.

• Via uw ziekenfonds kan u jaarlijks € 10 à € 25 terug 
krijgen. Dit bedrag is afhankelijk van uw ziekenfonds.

• Bezorg ons een klevertje van uw ziekenfonds en wij 
zorgen voor het juiste document.

20/12/2021



Wat is inbegrepen in het lidgeld?

• Aansluiting Voetbal Vlaanderen.

• Aansluiting SV Groenendaal.

• Wekelijks minstens 1 voetbalmoment gedurende de 
reguliere competitie (september – mei).

• Verplichte verzekering via Voetbal Vlaanderen.

• Wedstrijdkledij (blijft eigendom van de club).

• Wassen wedstrijdkledij.

• Douchen na de wedstrijd en/of training.
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Wanneer?

• Vanaf Januari 2022.

• Elke zaterdag of zondag. 

• In overleg met de spelers kunnen ook op andere 
momenten wedstrijden of trainingen gepland 
worden. Bijvoorbeeld wanneer een wedstrijd tegen 
een andere club gespeeld wordt. 

• In overleg met de spelers kan beslist worden om deel 
te nemen aan tornooien of uitwedstrijden tegen een 
andere club.
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Alternatief aanbod

• kandidaten die nog geen 55 zijn. 

• geïnteresseerden die om gezondheidsredenen willen beginnen 
sporten maar op hun eigen tempo willen starten.

• mensen graag buiten in groep sporten/voetballen maar niet 
echt interesse hebben om wedstrijdjes te spelen.

• mannen of vrouwen die nog nooit voetbal gespeeld hebben en 
eerst basistechnieken willen aanleren. 

• elke woensdag om 19:30 uur.
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We bieden een parallel alternatief met dezelfde 
voorwaarden om aan te sluiten maar met een 
aangepast aanbod. Dit alternatief is bestemd voor:

VOOR DEZE GROEP ZOEKEN WE NOG EEN TRAINER!



Vaak gestelde vragen.
• Ik heb nog nooit voetbal gespeeld maar ik wil bewegen/sporten. Kan dit?

– Daarvoor doen we het! 

– We willen graag zeer laagdrempelig blijven. 

• Wat moet ik mee brengen? 
– Voetbalschoenen.

– Douchegerief.

• Kan ik nadien nog iets drinken? 
– Onze kantine is steeds open bij wedstrijden en trainingen.

• Wat heb ik nodig om aan te sluiten?
– Je identiteitskaart.

• Waar kan ik parkeren?  
– Onze club heeft een zeer ruime eigen parking. 

• Is de club bereikbaar met het openbaar vervoer. 
– Er is een bushalte op wandelafstand van de club (650 m.). 

• Mogen supporters mee komen? 
– Uiteraard. Iedereen is welkom op onze club. 
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Wil je graag meer weten of 
aansluiten?

Stuur een mail naar: 

info@svgroenendaal.be

en je krijgt zeer snel antwoord. 
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Onze Facebook-pagina

Onze website 

Ons e-mailadres

http://www.svgroenendaal.be

info@svgroenendaal.be

sv-groenendaal-voetbal-merksem


