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Weekendvoetbal 

 

Inleiding 

Door maatschappelijke ontwikkelingen is er de laatste jaren in toenemende mate sprake van een verschuiving van het seniorenvoetbal van zondag naar 

zaterdag. Twee ontwikkelingen zijn gaande. De eerste is dat de jeugd bij de overgang naar senioren steeds vaker kiest voor het blijven spelen op zaterdag. 

De tweede is dat eerste en tweede elftallen er voor kiezen om in plaats van op zondag op zaterdag te spelen. Dit heeft tot gevolg dat de druk op de 

accommodaties op zaterdag toeneemt en meerdere verenigingen daarom op deze dag met een tekort aan speelvelden worden geconfronteerd. 

‘ 

Druk op zaterdag verminderen 

Voor Vogido was het in de inleiding vermelde aanleiding om deze problematiek in een vergadering van de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen 

(FEV) aan de orde te stellen. Daarbij is het voorstel gedaan om een werkgroep in te stellen die zich buigt over de vraag of het verplaatsen van (een deel) van 

de jeugd van zaterdag naar vrijdagavond en/of zondag haalbaar is. Hiermee werd ingestemd. Het samenstellen van de werkgroep heeft enige moeite gekost, 

maar hij is er gekomen. 

 

Werkgroep 

In de werkgroep hebben zitting genomen: 

• Peter Westerveld (Emos); 

• Martin Bennink (Victoria’28); 

• Rik van der Veen (Avanti W.); 

• Henk Bolhaar (Vogido); 

• Gert Rotting (FEV); 

• Mattijs van den Berg (Sportaal); 

 

Ervaringen elders 

In het district West 1 is er een competitie voor junioren op zondag. Het betreft clubs in Amsterdam en omgeving. Zie hiervoor de bladzijden 3 en 4. 
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In Twente zijn er al verenigingen die met de mini’s op vrijdagavond spelen. Voorbeeld zijn Quick’20 (vanaf 18.00 uur)  en Excelsior’31 (vanaf 18.00 uur). 

Voorts hebben de clubs en het Sportbedrijf in de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor een variabele speeldag. De bedoeling is dat er een convenant 

wordt gesloten waarbij de clubs afspreken dat de thuisspelende club af en toe een wedstrijd naar een andere dag kan verplaatsen. De bezoekende club 

accepteert deze wedstrijddag op voorhand met inachtneming van de in het convenant opgenomen randvoorwaarden en afspraken. Zoals dat dit minimaal 4 

weken van tevoren moet worden aangegeven en dat het per elftal/team om maximaal 3 speeldagen gaat. Het gaat hierbij zowel om senioren (B-categorie) als 

jeugd. 

 

Advies 

1. Richt het verplaatsen van de speeldag in eerste instantie op de mini’s en de leeftijdscategorieën O7 t/m O12. 

2. Voer een onderzoek uit onder de ouders van clubs die teams in deze leeftijdscategorieën hebben. 

3. Maak voor het onderzoek gebruik van een professioneel bureau, bijvoorbeeld Kennispunt Twente of het instituut Pim Mulier . 

4. Richt een verzoek aan de gemeente Enschede/Sportaal om de kosten van het onderzoek te financieren uit het budget van het  Sport-, Beweeg- en 

Leefstijlakkoord Enschede (Sportakkoord). 

 

 

Toelichting 

Ad 1. Het is niet verstandig een onderzoek te doen onder alle leeftijdscategorieën bij de jeugd. Dit is te omvangrijk en kostbaar. Daarom wordt voor een deel 

van de jeugd gekozen, waarbij de kans op succes het meeste wordt gezien bij de pupillen. 

Ad 2. Door middel van een onderzoek kan het beste inzicht worden gekregen in de bereidheid tot verplaatsing van de wedstrijden naar een andere speeldag. 

Ad 3. Bij verenigingen is geen kennis aanwezig om een onderzoek uit te voeren. Ook wordt de bereidheid tot deelname aan een onderzoek groter geacht 

wanneer dit professioneel gebeurt. De gemeente Enschede is partner in Kennispunt Twente. Het instituut Pim Mulier doet vaker onderzoek in de sport. Het is 

aan de gemeente/Sportaal om een keuze te maken. 

Ad 4. Hierover zijn al contacten met de gemeente en Sportaal gelegd. 
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Zondagvoetbal in Amsterdam en omgeving (bron: KNVB) 

 

Noot: Door corona zijn sommige competities niet goed in het systeem geregistreerd.  Dit verklaart mogelijk de teruggang in de seizoenen 2020/21 

en 2021/22. Het overzicht is daarom indicatief, maar is in deze notitie opgenomen om een beeld te schetsen. 
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