
 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Onderwerp: start OldStars walking football in Zeeland 

 

 

 
Beste bestuurder of vertegenwoordiger van een Zeeuwse vereniging, gemeente , zorg- of 
welzijnsinstelling, 
 

Met deze brief nodigen wij je graag uit voor de eerste Zeeuwse voetbalreünie, georganiseerd door 
SportZeeland, de KNVB en het Nationaal Ouderenfonds. Dit evenement vindt op vrijdag 24 
augustus plaats bij SSV’65, Geldeloozepad 5-F, 4463 AJ Goes. In samenwerking een aantal 
OldStars-teams van betaald voetbalorganisaties laten we op deze dag verenigingen en haar 
Zeeuwse leden van boven de 60 jaar kennismaken met OldStars walking football.  
 
Dit gebeurt zowel op het veld als in de kantine. Tijdens deze dag worden mogelijkheden besproken 
om ouderen in beweging te brengen bij Zeeuwse voetbalverenigingen. Daarnaast is er voor elke 
vereniging of welzijnsinstelling de mogelijkheid om met zes tot tien personen deel te nemen aan een 
OldStars walking football-clinic met de ex-Internationals.  
 
OldStars walking football 
OldStars walking football is een voetbalvariant voor ouderen, afkomstig uit Engeland. Bij dit speltype 
mag er alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 60-plussers 
de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Hierbij wordt zes tegen zes gespeeld, zonder 
keepers. Tevens mogen er geen slidings worden gemaakt en is lichamelijk contact verboden. 
Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet 
hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten 
staan in dit project voorop! 
 
Voetbal wordt zo als middel ingezet om problemen waarmee deze doelgroep kampt 
(gezondheidsproblemen, geen actieve maatschappelijke rol, weinig sociale contacten) bespreekbaar 
te maken en aan te pakken. Inmiddels doen er al 220 amateurverenigingen mee in Nederland.  
 

Lokaal samenwerken 
Op de middag willen we graag met jou, als vertegenwoordiger van je vereniging, gemeente of 
instelling, in gesprek gaan over het opstarten van OldStars walking football. Onderwerpen die op 
interactieve wijze aan bod komen zijn: trainingsprogramma, werving van deelnemers en lokale 
samenwerking in de regio. Wij horen graag jouw mening! Voor deze middag zijn niet alleen 
voetbalverenigingen en zorg-/ welzijnsorganisaties uitgenodigd, ook buurtsportcoaches en leden van 
diverse verenigingen zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
 

 
 
 
 

                                        
                                        



 

                      
    

                                                                                   

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
Kortom, vrijdag 24 augustus is de start van het OldStars walking football-seizoen in provincie 
Zeeland. In september is er de mogelijkheid om mee te doen aan een cursus OldStars walking 
football in, zie link: https://oldstars.nl/opstartcursus/ 
 

Datum   :  Vrijdag 24 augustus  

Tijdstip   :  14:00 – 20.00 uur  

Locatie   :  Geldeloozepad 5-F, 4463 AJ Goes 

 

Aanmelden: Graag vernemen wij of jij als vertegenwoordiger van jouw organisatie aanwezig bent op 

deze middag. Je kunt je opgeven via deze link:  

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zeeuwsevoetbalreunie.  

Achter de link kun je aangeven hoeveel leden of vertegenwoordigers van jouw organisatie aanwezig 
zijn en of jouw vereniging wilt mee doen aan de opstartcursus OldStars walking football, deze cursus 
vindt in september in Zeeland plaats. Heb je vragen, over het evenement of andersoortig? Deze kun 
je delen via info@oldstars.nl of 06-14443420. 
 
We hopen jouw reactie tegemoet te zien en jou en jouw organisatie te mogen begroeten op 24 
augustus 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Daniel Plantinga (SportZeeland) 
Liesbeth Kole (KNVB) 
Johan Annema (Nationaal Ouderenfonds) 
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