
CREATING 
SPACE 

FOR CHILDREN

CRUYFF COURTS
Kinderen hebben veilige 
speelruimtes nodig die 
uitnodigen om buiten 
te spelen. Daarom 
zijn er Cruyff Courts. 
Ruimtes waar kinderen 
kennismaken met het 
belang van saamhorigheid, 
vriendschappen sluiten, hun 
eigen talenten ontdekken én ervaren 
hoe het is om te winnen en verliezen. 
Waardevolle ervaringen die zij meenemen in 
hun ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak, maar 
ook in de maatschappij.  

SPECIALE CRUYFF COURTS
Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die 
uitnodigt om buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff 
Courts. Naast Cruyff Courts in wijken, realiseert de 
Cruyff Foundation ook Cruyff Courts bij instellingen 
voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff 
Courts zijn aangepast aan de behoeftes van deze 
kinderen, bijvoorbeeld door een andere ondergrond, 
aanpassingen aan het terrein of aangepaste 
sportattributen.

HEROES OF THE CRUYFF 
COURTS
Heroes of the Cruyff Courts 
heeft als doel jongeren een 
rolmodel te laten zijn voor 
hun wijk en ze langdurig 
betrokken te houden bij 
zowel de wijk als het Cruyff 

Court. Met het project worden 
Cruyff Foundation Coaches 

opgeleid, die vervolgens jongeren in de 
wijk begeleiden om een sportevenement 

te organiseren voor kinderen in de wijk. Door 
het organiseren van evenementen krijgen jongeren 

de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen én 
worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw 
voor hen is. 

CRUYFF COURTS 6 vs 6 
Cruyff Courts 6 vs 6 is een voetbalkampioenschap voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar dat wordt georganiseerd 
door jongeren die hebben deelgenomen aan Heroes 
of the Cruyff Courts. Het kampioenschap vindt plaats 
op Cruyff Courts door heel Nederland en België en 
wordt georganiseerd voor kinderen uit de buurt. 
Het kampioenschap kent regionale voorrondes en 
kwartfinales, landelijke halve finales en een spetterende 
finale. Tijdens het Cruyff Courts 6 vs 6 staat het thema 
‘respect’ centraal. Alle deelnemers geven door het 
tekenen van de respectvlag aan elkaar te respecteren, 
zowel op als naast het veld.

"ALLEEN KUN JE NIETS, JE 
MOET HET SAMEN DOEN." 

- Johan Cruyff -

SCHOOLPLEIN14
“Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’’, 
zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff 
Foundation een relatief simpele oplossing. Met 
Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk 
gemaakt, door in samenwerking met de school en 
haar leerlingen lijnen en kleurvlakken op de grond 

MISSIE

De Johan Cruyff Foundation steunt en 
ontwikkelt overal ter wereld sportactiviteiten 

voor kinderen. We focussen ons daarbij op 
kwetsbare kinderen. Met onze sportprojecten 

voor kinderen met een beperking, onze 
Cruyff Courts en onze Schoolpleinen14 geven 

we deze kinderen de ruimte om te sporten 
en spelen. Ruimte waar zij zich kunnen 

ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken 
én ruimte waar zij hun fysieke en mentale 

gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om 
het beste uit zichzelf te halen.



www.cruyff-foundation.org
info@cruyff-foundation.org

en muur aan te brengen. De Cruyff Foundation geeft 
basisschoolkinderen uit zowel het reguliere als  
speciale onderwijs de ruimte om te spelen tijdens en  
na schooltijd.

GEHANDICAPTENSPORT  
Juist voor kinderen met een handicap zijn bewegen en 
sporten belangrijk. Niet alleen voor hun gezondheid, 
maar ook om anderen te ontmoeten en zelfvertrouwen 
te krijgen. Helaas is het voor hen soms niet gemakkelijk 
om een sport te beoefenen, doordat het aanbod 
gering is en de benodigde materialen vaak kostbaar. 
Met verschillende samenwerkingen verbreedt de 
Cruyff Foundation het sportaanbod en maakt dit 
toegankelijker, zodat ook kinderen met een beperking 
de ruimte krijgen om hun talent de ontdekken.

JOHAN CRUIJFF
20 jaar geleden, in 1997, kwam de droom van Johan 
Cruijff, één van de grootste voetballers aller tijden, uit. 
Met de oprichting van de Johan Cruyff Foundation kon 
hij sport en kinderen met elkaar verbinden. Die droom 
begon in Amerika, waar Johan een buurjongetje had 
met het syndroom van down. Hij speelde niet mee 
met de andere kinderen op straat, omdat hij niet werd 
opgenomen in de groep. Johan maakte op speelse 
manier contact met hem, kreeg zijn vertrouwen en 
het jochie ontwikkelde zich steeds meer. Op een dag 
speelde hij gewoon mee en straalde van oor tot oor. 
Voor Johan was de kracht van sport bewezen. Door te 
sporten leren kinderen, met en zonder beperking, hun 
talenten ontdekken en krijgen ze zelfvertrouwen, wat 
bijdraagt aan hun ontwikkeling binnen de maatschappij. 
Sinds 2016 moeten we Johan helaas missen, maar zijn 
visie leven we nog elke dag na.

14 REGELS
Een Schoolplein14 en een Cruyff Court zijn ruimtes 
waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, 
integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal 
staan. Die thema’s worden vormgegeven door de 14 

regels van Johan Cruijff. Deze zijn terug te vinden op 
elk Schoolplein14 en Cruyff Court ter wereld. Het zijn 
gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en 
waar iedereen elkaar op kan aanspreken. Thema’s als 
respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als 
leidraad om kinderen en jongeren tijdens het spelen 
bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe 
je met elkaar omgaat. 

KIDSCLUB
Cruyffie is de mascotte van de Johan Cruyff 
Foundation. Hij komt regelmatig langs bij evenementen 
van de Cruyff Foundation om kinderen aan te 
moedigen. Cruyffie heeft zijn eigen Kidsclub, 
waar iedereen lid van mag worden. Als lid krijg je 
uitnodigingen voor de evenementen van de Cruyff 
Foundation, sportieve goodies en een nieuwsbrief met 
weetjes over Cruyffie en zijn avonturen. 

DONEREN
Wil jij bijdragen aan Johans visie? Steun de Cruyff 
Foundation en help hen kinderen de ruimte te geven. 
Met jouw donatie draag je bij aan de realisatie van 
Cruyff Courts, Schoolpleinen14 en gehandicaptensport 
projecten. Zo help je om zoveel mogelijk kwetsbare 
kinderen te laten sporten en spelen en geef je hen 
letterlijk en figuurlijk de ruimte om zich te ontwikkelen.

INITIATIEF

Durf iets nieuws te doen.
 

COACHEN

In een team moet je elkaar
altijd helpen.

PERSOONLIJKHEID

Wees wie je bent.

SOCIALE BETROKKENHEID

Belangrijk in de sport, maar
helemaal daarbuiten.

SAMENSPELEN

Wezenlijk onderdeel van
het spel. 

CREATIVITEIT

De schoonheid van de sport.
FACEBOOK.COM/CRUYFFFOUNDATION

WWW.CRUYFF-FOUNDATION.ORG

VAN
JOHAN CRUYFF DE 14 REGELS

TEAMSPELER

Alleen kun je niets, je moet
het samen doen.
 

VERANTWOORDELIJKHEID

Wees zuinig op wat je krijgt en
waar je gebruik van mag maken.

RESPECT

Heb respect voor de ander.

 

INTEGRATIE

Betrek ook anderen bij jouw
activiteiten.
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De basis.

TACTIEK

Weten wat je doet.
 

ONTWIKKELING

Door sport ontwikkelt
lichaam en geest.

LEREN

Probeer iedere dag weer wat
nieuws te leren.


