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UTRECHTSE
VOETBALVERENIGINGEN
“G-CHALLENGE TOERNOOI”

ORGANISEREN

GEZAMENLIJK

Op zaterdag 18 oktober vindt op sportcomplex Zuilen een uniek voetbaltoernooi
plaats voor kinderen en volwassen met een verstandelijke beperking. Op het
complex van Stichting Klein Galgenwaard organiseren de Utrechtse verenigingen
die G-voetbal aanbieden het 6de ‘G-Challenge toernooi’.
Het motto van Stichting Klein Galgenwaard ‘Samen sporten, Samen leven’ staat ook
centraal tijdens dit toernooi. Een groot aantal partijen werkt in de voorbereiding samen om
het toernooi tot stand te brengen. UW (catering), het MBO Utrecht en Stichting Bladt
Charity (hoofdsponsor) spelen een grote rol.
300 deelnemers
Het G-Challenge toernooi is een van de grootse G-voetbaltoernooien van het land. Dit jaar
nemen er 300 volwassenen en kinderen deel aan het toernooi. De organisatie merkt dat
het toernooi goed gewaardeerd wordt bij de deelnemers. Piet de Jong van de
voetbalvereniging SC: ‘We hoeven steeds minder tijd besteden aan de werving. Teams die
vorig jaar hebben deelgenomen komen elk jaar terug.’ Het toernooi onderscheidt zich door
goede catering, muziek en het cadeautje voor alle deelnemers.
Totstandkoming
De VSU (Vereniging Sport Utrecht) heeft in 2009 het initiatief genomen om alle
verenigingen uit de stad Utrecht die G-voetbal (voetbal voor mensen met een beperking)
organiseren, samen te brengen tijdens een netwerkbijeenkomst. Eén van de ideeën die
daaruit voortkwam, was het gezamenlijk organiseren van een G-voetbaltoernooi. De
samenwerking met Stichting Klein Galgenwaard, met als boegbeeld voormalig
profvoetballer Jean Paul de Jong, kwam snel tot stand.
Het toernooi vindt plaats op sportcomplex Zuilen (Burgemeester Norbruislaan 680) en zal
van 10.00 tot 15.00 uur duren. Toeschouwers zijn van harte welkom om de voetballers te
komen aanmoedigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de VSU, Hendrikjan Heijerman via telefoon
(030) 284 07 74 of via info@sportutrecht.nl
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