
Het DOEL: één van de gesteunde projecten van de OGD 

Glunderende gezichten.  

Die zijn er nog genoeg te vinden in de voetballerij.  

Voetbalteams met spelers met een lichamelijke of geestelijke beperking 

heten in de voetbalwereld G-teams. Lang niet overal is het voor deze 

voetballers mogelijk om lid te worden van een voetbalclub. Het vereist 

specifieke begeleiding, soms extra kleedruimte en vooral veel empathie voor 

de spelers. Hoewel de spelers altijd willen winnen is het wellicht het meest 

belangrijk dat ze samen met anderen bewegen en plezier beleven. Dat niet 

iedereen altijd de spelregels evengoed kent is onbelangrijk, wel dat ze op 

correcte wijze met elkaar omgaan. Dat er niet gekeken wordt naar groot of 

klein, kleur of vaardigheid. Ieder zijn eigenheid.  

HS’88 in Hoogezand is zo’n club waar al dertig 

jaar tijd, energie en begeleiding voor jongens en 

meiden met een beperking wordt geleverd. 

Verschillende teams in verschillende 

leeftijdscategorieën spelen in verschillende 

competities. Niet alleen in Hoogezand, maar 

ook tegenstanders in de wijde omgeving 

worden bezocht en ontvangen.  

Nagenoeg iedere zaterdag waaieren teams uit 

met dezelfde intentie als ieder ander sportteam: 

een goed resultaat halen. 

30 jaar bestaat het G-Voetbal in Hoogezand dat 

verdient dan wel enige 

upgrading van accommodatie 

en faciliteiten. Vandaar het 

verzoek van één van de 

mensen uit de begeleidings-

staf van de jongeren of er 

naast de bijdragen die door 

de plaatselijke ondernemers 

gedaan worden, ook een 

bijdrage van de Stichting Old Grand Dad Nederland verwacht mag worden. 

De begeleider, zelf een serieus golfer van Golfclub de Semslanden, heeft 

samen met het Hoogezandster bestuur een plan ingediend met een reële vraag om ondersteuning 

om ondermeer een Pannaveld te kunnen realiseren. Een Pannaveld is (voor de niet 

voetballers) een kleine afgesloten ruimte met hekken, zodat de bal niet te ver 

weggeschoten kan worden en waarbij onder alle weersomstandigheden 

gevoetbald kan worden. De totale realisatie kost ruim € 20.000,-. En na overleg 

tussen de projectcoördinator van de Stichting Old Grand Dad en de aanvrager Bert 

Verver, is de laatste € 2.000,- door de OGD toegezegd. Als je dan op zo’n feest 

rondloopt en al die glunderende gezichten ziet weet je al snel dat het goed besteed 

geld is, bijeengebracht door de vele donateurs van de OGD.  

We houden u op de hoogte als het project helemaal klaar is!  

Frans Geers, clubconsul OGD de Semslanden 


