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Voorwoord van de voorzitter

Bestuurlijk hebben we een aantal enerverende weken achter de rug. In deze nieuwsbrief nemen we 
je mee in een belangrijk besluit dat we genomen hebben als bestuur. Jawel, we gaan een 100% 
zaterdagvereniging worden en dat is best een stap, na ruim 100 jaar zondagvoetbal. Al langer zijn er 
geluiden om een verandering van speeldag te overwegen. Gedurende de Corona-break zijn deze 
geluiden toegenomen en heeft het ons doen besluiten om dit serieus te onderzoeken. Uiteraard ga 
je dan niet over één nacht ijs en zet je als bestuur goed de plussen en minnen naast elkaar. Dit te 
samen met een enquête onder onze spelende leden heren zondag en JO19 ( onze toekomstige 
senioren). Dat zijn immers de hoofdrolspelers in deze casus. 

Het heeft een aantal mooie vergaderingen opgeleverd, al zeg ik het zelf. Mooie vergaderingen omdat 
er een goeie discussie was en de voor en tegens goed tegen elkaar afgewogen werden. Bij het 
besturen van een vereniging is het ontzettend belangrijk het verenigingsbelang te dienen en te kijken 
naar de lange termijn. Hoe kunnen we een zo gezond en gezellig mogelijke vereniging waarborgen 
voor de komende jaren. Wij zijn er van overtuigd dat de keuze om van de zaterdag DE speeldag van 
het weekend te maken, de juiste keuze is voor ons als vereniging. 

In de afgelopen dagen heb ik best veel spelers, leden en supporters gesproken over deze keuze en 
het is erg fijn om dan heel veel positieve reacties te krijgen hierop. Natuurlijk kunnen wij met dit 
soort beslissingen het nooit iedereen naar de zin doen. Dat hoort nou eenmaal bij besturen! 

De komende weken zullen we als bestuur nog volle bak met het hele proces bezig zijn, wat 
ontzettend leuk is. Heel belangrijk om dit alles op een goede en transparantie wijze verder vorm te 
geven. 

Ik keek persoonlijk al heel erg uit naar de eerste volle voetbalweekenden, maar nu helemaal. Hoe 
gaaf om de nodige derby’s in de buurt te spelen, hoe mooi om dit op een vol en gezellig sportpark te 
doen. Ik kan niet wachten dat we met de vele teams die actief zijn de bal weer laten rollen in het 
prachtige rood zwart van Eenrum op ons meer dan prachtige sportpark. 

Blijf gezond!

Groet, Herald Jansen

Met deze keer één belangrijk onderwerp: 

✓ VV Eenrum wordt een zaterdagvereniging!



Uitslag enquête voetballende leden heren en JO 19

In totaal heeft 89% van de spelers die we uitgenodigd hebben de enquête ingevuld, wat ervoor zorgt 
dat we van een ruime meerderheid van de spelers weten hoe ze naar de zaterdag vs de zondag kijken. 
Dit is voor ons als bestuur belangrijk aangezien alles wat we als bestuur doen in het belang moet zijn 
van de leden van VV Eenrum: dus van jullie en ons allemaal! Hieronder hebben we in het kort de 
uitslagen van de enquête opgenomen: 

Van het aantal leden dat een voorkeur heeft voor voetbal op zaterdag, hebben 3 spelers aangegeven 
te stoppen met voetbal als de wedstrijden van het eerste, tweede en derde niet over gaan naar de 
zaterdag. Van de spelers die een voorkeur hebben voor de zondag, hebben 5 spelers aangegeven te 
stoppen met voetbal als de wedstrijden over gaan naar de zaterdag. 

De verdeling over de elftallen (1e, 2e en 3e ) is min of meer gelijk. Als je naar de uitkomsten van de 
enquête kijkt, dan zie je dat er min of meer gelijke voorkeur is voor de zaterdag en de zondag. Wat ons 
betreft zouden deze resultaten, als je alleen hiernaar zou kijken, niet doorslaggevend zijn. Hiervoor 
zijn de verschillen te klein.

Als bestuur kijken we echter ook naar de lange termijn en het belang van de vereniging op deze 
langere termijn. Daardoor hebben we ook naar een aantal andere elementen gekeken die wat ons 
betreft meegenomen zouden moeten worden bij de overweging in de zaterdag- dan wel de 
zondagcompetitie mee te doen. Deze elementen zijn de volgende: 
- Wat is de trend in onze vereniging, maar ook bij andere verenigingen als het gaat om de indeling 

van het weekend (van spelers en hun gezinnen)? 
- Kan de KNVB ons ook helpen in dit proces? Wat zien zij in meer bredere zin bij de diverse 

verenigingen? 
- Stel dat VV Eenrum ook de wedstrijden van het 1e , 2e en 3e elftal op zaterdag zou willen spelen, 

past dat dan wel op de velden? 
- Zijn er andere neveneffecten te verwachten van het samenvoegen van de zaterdag- en 

zondagcompetitie?

Aantal %

55 100%

49 89%

6 11%

Aantal % Aantal %

Aantal leden met voorkeur voor zaterdag 14 29%

Stopt met voetbal als 1e , 2e en 3e op zondag blijft spelen 3 6%

Aantal leden met voorkeur voor zondag 11 22%

Stopt met voetbal als 1e , 2e en 3e op zaterdag gaat spelen 5 10%

Aantal leden andere voorkeur 2 4%

Spelers die sowieso stoppen 2 4%

Aantal leden zonder voorkeur | neutraal 22 45%

Spelers die sowieso doorgaan (zaterdag of zondag) 39 80%

Totaal 49 100% 49 100%

Aantal leden gevraagd

Aantal leden gereageerd

Aantal leden niet gereageerd



Wat is de trend in onze vereniging, maar ook bij andere verenigingen 
als het gaat om de indeling van het weekend (van spelers en hun gezinnen)? 

Wij zien als bestuur een trend naar een andere weekendindeling van onze leden, maar ook in de 
bredere zin. Met name de zondag wordt steeds meer vrijgehouden voor ad-hoc familiebezoeken en 
het ‘vastleggen’ van een zondag voor het zelf spelen van voetbal wordt als steeds minder aantrekkelijk 
ervaren. Uiteraard is dit persoonlijk, maar volgens ons is dit wel degelijk iets dat speelt en ook naar de 
toekomst toe meer zal spelen. Sporters maar ook supporters kiezen nu eerder voor het thuis kijken 
van een wedstrijd via ESPN of gaan naar FC Groningen. Door de competitie naar de zaterdag te 
verschuiven is er wat dat betreft minder concurrentie van FC Groningen.

Stel dat VV Eenrum ook de wedstrijden van het 1e , 2e en 3e elftal op zaterdag zou willen spelen, 
past dat dan wel op de velden? 

Hier kunnen we heel kort over zijn: Ja dit past. Op dit moment past het allemaal erg ruim en dat zal 
uiteraard veranderen. Maar met een goede planning, in enkele gevallen delen van kleedkamers of 
tussentijds schoonmaken is er geen enkel probleem om alle wedstrijden op de zaterdag plaats te 
laten vinden. Het sportpark is er helemaal klaar voor, op meerdere velden is er een uitstekende 
verlichting zodat wedstrijden later en vroeger in het seizoen probleemloos rond 15 uur kunnen 
beginnen.

Kan de KNVB ons ook helpen in dit proces? Wat zien zij in meer bredere zin bij de diverse 
verenigingen? 

De KNVB ziet dezelfde trend: steeds meer verenigingen zijn van de zondag- naar de 
zaterdagcompetitie overgestapt. 1 op de 10 verenigingen is in de afgelopen 5 jaar overgestapt van 
zondag naar zaterdag en 1 op de 10 zondag verenigingen hebben op dit moment de intentie om over 
te stappen naar de zaterdag. Al met al zijn er op dit moment tientallen verenigingen die naar een 
overstap naar de zaterdag kijken. Dit heeft ook impact op de resterende zondagverenigingen. Zij zullen 
wat verder moeten reizen om toch competitie te kunnen blijven spelen. Dit zal ervoor zorgen dat een 
voetbalzondag wat langer zal duren.

Zijn er andere neveneffecten te verwachten van het samenvoegen van de zaterdag- en 
zondagcompetitie? (1) 

Ja, deze verwachten we zeker. Hierbij denken we aan de volgende elementen:

- Bezetting vrijwilligers op de zaterdag Wij denken dat het een stuk eenvoudiger zal zijn om 
vrijwilligers te regelen als er ‘maar’ 1 wedstrijddag is in het weekend. Daarnaast zal het waarschijnlijk 
drukker zijn gedurende de dag waardoor het als vrijwilliger ook leuker is om te helpen. - Aantal 
bezoekers op het sportpark gedurende de hele zaterdag Wij verwachten gedurende de zaterdag meer 
bezoekers. Het gaat hierbij niet alleen om de spelers maar ook om toeschouwers. Ook is het 
makkelijker om even op de bonnefooi naar het sportpark te komen: er is tenslotte vrijwel de hele dag 
wel een wedstrijd te kijken en dus iets te doen. We verwachten derhalve meer gezelligheid op de 
zaterdag. Bijkomend voordeel is dat het makkelijker is om diverse broodjes etc. voor te bereiden



Zijn er andere neveneffecten te verwachten van het samenvoegen van de 
zaterdag- en zondagcompetitie? (2) 

- Bezetting vrijwilligers op de zaterdag Wij denken dat het een stuk eenvoudiger zal zijn om 
vrijwilligers te regelen als er ‘maar’ 1 wedstrijddag is in het weekend. Daarnaast zal het 
waarschijnlijk drukker zijn gedurende de dag waardoor het als vrijwilliger ook leuker is om te 
helpen.

- Aantal bezoekers op het sportpark gedurende de hele zaterdag Wij verwachten gedurende de 
zaterdag meer bezoekers. Het gaat hierbij niet alleen om de spelers maar ook om toeschouwers. 
Ook is het makkelijker om even op de bonnefooi naar het sportpark te komen: er is tenslotte 
vrijwel de hele dag wel een wedstrijd te kijken en dus iets te doen. We verwachten derhalve meer 
gezelligheid op de zaterdag. Bijkomend voordeel is dat het makkelijker is om diverse broodjes etc. 
voor te bereiden.

- Hogere omzet De omzet op een zaterdag zal wat hoger zijn en het is onze verwachting dat vooral 
de broodjes meer zullen worden verkocht. We verwachten dat vanwege de gezelligheid spelers 
maar ook supporters langer op het sportpark zullen verblijven. Dit zullen we naar onze verwachting 
ook in een hogere omzet vertaald zien. 

- Betrokkenheid van de jeugd bij wedstrijden van de seniorenelftallen Als de senioren (vlak) na de 
oudere jeugd worden gepland, is de kans groot dat deze jeugdleden even blijven ‘plakken’ om de 
wedstrijden van de senioren te kijken. Ook zullen senioren die op tijd op het sportpark zijn een deel 
van de jeugdwedstrijd kunnen zien. Dit is gezelliger en zorgt voor een zekere binding van de jeugd 
en de senioren. Het is dan ook makkelijker om af en toe jeugdleden te vragen een wedstrijd mee te 
spelen bij de senioren. Ze zijn al op het sportpark, hebben waarschijnlijk al een keer een wedstrijd 
gezien en kennen de seniorenspelers. 

- Verbondenheid heren en dames De wedstrijden van de dames en heren worden op de zaterdag 
rond dezelfde tijdstippen gespeeld. Hiermee zijn ze vaker samen op het sportpark en in het 
clubhuis. Dit komt de sfeer ten goede. 

- Meer derby’s Als VV Eenrum ook voor senioren in de zaterdagcompetitie mee gaat doen, zal dit tot 
meer derby’s leiden: diverse clubs in de omgeving spelen tenslotte al op de zaterdag. Dit is een 
kortere reistijd, ook voor toeschouwers. We verwachten dus ook meer toeschouwers die met het 
eerste elftal mee (kunnen) komen. Een voordeel voor de lagers teams is dat ze meer in de regio 
spelen en minder in de stad Groningen. 

- Senioren spelen in de middag Omdat de jeugd veelal in de ochtend speelt, spelen de senioren op 
zaterdag vrijwel altijd in de middag. 

- Mogelijk meer leden Op dit moment is het aantal spelende leden op zondag stabiel waarbij we wel 
een dalende trend zien. De verwachting is dat dit ook in de komende jaren zo blijft. Indien we als 
vereniging over gaan naar een zaterdagcompetitie, kan dit leiden tot een toename van het aantal 
leden. Mogelijk dat mensen zich dan opgeven omdat voetballen op zaterdag mogelijk is. Hierbij 
gaan we ervan uit dat deze mensen zich al hadden opgegeven als op zondag spelen geen probleem 
is. We weten dat dit in ieder geval voor 1 persoon geldt, of dit voor meerdere mensen geldt, is niet 
duidelijk. Bij voetballen op zondag weten we vrijwel zeker dat dit niet tot een toename van het 
aantal leden leidt.



Ervaringen andere clubs 

Naast onze eigen ervaringen en ons eigen onderzoek binnen de club, hebben we onderzoek gedaan 
naar ervaringen van andere clubs die de stap gezet hebben van zondag naar zaterdag. Deze hebben 
we hieronder en op de volgende pagina’s weergegeven.

Conclusie

Ondanks de min of meer gelijke verdeling van spelers met een voorkeur voor 
de zaterdag of zondag, hebben we als bestuur wel een voorkeur voor het deelnemen 
aan de zaterdagcompetitie. De belangrijkste redenen zijn de verwachte voordelen van een 
zaterdagcompetitie op het gebied van vrijwilligers, bezoekers en omzet, afstanden naar tegenstanders 
en verbondenheid. Hierom willen we als bestuur de noodzakelijke stappen zetten om aan de 
zaterdagcompetitie deel te nemen. Helaas houdt dit in dat we niet iedereen ‘mee kunnen nemen’, 
maar wij zijn van mening dat de voordelen van het spelen op zaterdag dit nadeel voldoende zullen 
compenseren.

Batavia’90 Lelystad, overgestapt in 2015. 

Als we niet waren overgestapt naar de zaterdag waren we ten dode opgeschreven”, stelt voorzitter 
Marco Knippenberg. Volgens hem leeft het zondagvoetbal in Lelystad gewoon niet. Er kwamen drie 
mensen en een konijn kijken.” Hij zag de club na de overstap opbloeien, van 120 naar 800 leden. Ook 
de kantine-inkomsten zijn verdubbeld en de club is vooruitgegaan qua sponsoring. Knippenberg ziet 
een enorm verschil. Het elftal wat we hebben qua kwaliteit en kwantiteit, hadden we nooit op de 
zondag gekregen. Bovendien staat er aardig wat volk langs de kant.” Waar eerst vier seniorenteams 
speelden op de zondag, zijn dat er nu zes op de zaterdag. De enorme groei gaat gepaard met de 
nodige kopzorgen. Met het geringe aantal kleedkamers moet efficiënt worden omgegaan. Ook het 
aantal velden - vier - is krap. De club heeft maatregelen genomen. De F’jes beginnen nu een half uur 
eerder, om 08.30 uur. Het eerste start juist een half uur later, om 15.00 uur. Er spelen vijf 
veteranenteams op de vrijdagavond, op zaterdag is er geen ruimte.” Door de drukte op de zaterdag 
heeft de buurt enige overlast. Er is maar één ontsluitingsweg en de hele wijk staat vol met auto’s. 
Daar zijn we over in gesprek met de gemeente.” 

Zwolsche Boys Zwolle, overgestapt in 2002. 

Zo, het is al heel lang geleden”, zegt voorzitter Hennie Kenkhuis. Hij vindt dat de overstap het sportief 
zeker waard was. De club speelde op de zondag in de kelder van het amateurvoetbal en is nu actief in 
de derde klasse. Op de zaterdag zijn we vrij snel gepromoveerd en speelden we een aantal jaren in de 
tweede klasse. Een lange tijd hadden we een eerste elftal op zaterdag en zondag. Alleen ons eerste op 
zaterdag werd beter dan het zondagteam, terwijl zondag altijd ons vlaggenschip was.” Kenkhuis vindt 
zaterdag nu echt een clubdag. Er is van 's morgens vroeg tot laat in de avond wat te doen. Maar of dat 
alleen door de overstap komt, vind ik moeilijk te zeggen. Vroeger was de drukte verdeeld over 
zaterdag en zondag. De zaterdagavond is drukker en dat heeft ook zeker een financiële impuls 
gegeven.” Bij Zwolsche Boys dus geen voetbal op zondag meer, maar missen doet Kenkhuis het niet. 
Sterker nog, hij vindt de zaterdag een fantastische dag. Ik ben nu met pensioen, maar toen ik werkte 
was de zondag voor mij een voorbereiding op de werkweek. Vroeger had je niet zoveel op zondag. In 
steden als Zwolle al helemaal niet. Voetbal was de enige uitgaansmogelijkheid. Dat is tegenwoordig 
niet meer. Op zondag is er van alles te doen. De zondag heeft nu een heel ander karakter.” 



VV Hattem Hattem, overgestapt in 2013. 

Iedere club die twijfelt over een overstap van de zondag naar de zaterdag, zou ik zeggen dat ze het 
gewoon moeten doen. Het is enorm goed voor de vereniging”, zegt voorzitter Jan-Dirk Sprokkereef. 
Hattem moest wel overstappen. De jeugd wilde niet meer voetballen op zondag en het aantal leden 
daalde. En nu stijgt het ledenaantal. We zien vooral bij de jongeren een stijging.” Ook de publieke 
belangstelling is flink toegenomen. Wij hebben geen statistieken, maar kunnen het zien.” De club 
promoveerde na de overstap vrij vlot van de vierde klasse naar de derde klasse. Het stijgende 
toeschouwersaantal komt volgens Sprokkereef mede doordat Hattem in een mooiere afdeling speelt, 
de derde klasse C. Met twee keer per seizoen de strijd tegen buurman Hatto Heim. Dat is een feest. 
Zo zijn er nog meer mooie wedstrijden in de regio.” Financieel gezien is de club er ook op 
vooruitgegaan. We hebben al jarenlang een sterk stijgende kantine-omzet. Dit komt ook doordat we 
internationale toernooien houden, maar de overstap speelt zeker een rol.” Is zondagvoetbal ooit weer 
een optie? Ik voetbalde op zondag, nu op zaterdag. Als ik voor mezelf spreek, had ik absoluut niet 
meer gevoetbald op zondag.” Sprokkereef vindt de zaterdag een mooie voetbaldag. Iedereen is op het 
sportpark. En je hebt de zondag waarop je wat met het gezin kan doen. De afstand tussen jeugd en 
senioren is nu kleiner.

KHC Kampen, overgestapt in 2003. 

Of KHC nog bestond als de club niet was overgestapt naar de zaterdag? 
Voorzitter Tjibbe van Dijk betwijfelt het. We zaten op 270 leden, terwijl we er altijd 
tussen de 400 en 500 hadden. Het water stond ons aan de lippen.” Na de overstap 
veranderde alles. De club werd twee keer op rij kampioen en klom op van de vierde klasse naar de 
eerste klasse. In 89 jaar zondagvoetbal hebben we niet zoveel bereikt als die 16 jaar op de zaterdag. 
De neerwaartse spiraal is doorbroken. Nu zijn we vijftien jaar verder en zitten we weer op bijna 
vijfhonderd leden.” Aan de groei lijkt geen eind te komen. De club uit Kampen zit tegen twee wijken 
aan, Onderdijks en Stationskwartier, waar volgens Van Dijk de huizen uit de grond schieten. Er komen 
veel jonge gezinnen wonen. Van Dijk verwacht daar veel van. Door het groeiende aantal leden en de 
stijgende inkomsten uit de kantine bloeit de club op. De kantine is helemaal gestript en voorzien van 
een nieuwe lay-out. De club wil kleedkamers extra bouwen. Maar eerst gaan we enkele kleedkamers 
opknappen.” Van Dijk mist het zondagvoetbal helemaal niet. Hij vindt het heerlijk zo. Ik kijk op 
zondagmiddag mooi naar Fox Sports.” 

Noord Veluwe Boys Hattemerbroek, overgestapt in 2009. 

Voorzitter Harm Jan Lassche is een blij man. Nu de club zich focust op de zaterdag is het drukker dan 
ooit. Met drie mannelijke seniorenteams op de zaterdag en daarbij de jeugd wordt het sportpark 
optimaal benut. Het eerste en tweede team voetballen tegelijk thuis. Het derde elftal speelt dan uit. 
Dat gaat goed, maar als we doorgroeien kan dit een probleem worden. We hebben twee 
wedstrijdvelden en één trainingsveld. Ook hebben we dan kleedkamers te weinig. Maar dat is iets 
voor de toekomst.” Zelf voetbalde Lassche altijd op de zaterdag bij WZC uit Wapenveld. Hij is een 
groot liefhebber van voetballen op zaterdag. Ik mis het prestatievoetbal ook niet op de zondag. Soms 
ben ik hier wel op de zondag. Dan drink ik met de jongens een biertje of een kop koffie. Ik heb zelf een 
café en ben op zondagochtend een beetje vermoeid. Als ik de jongens dan zie voetballen, heb ik 
respect voor ze.” Lassche denkt niet dat de club het ooit nog redt om weer een standaardteam op de 
zondag op de been te brengen. Dat heeft misschien ook met het geloof te maken. We horen bij de 
gemeente Oldebroek.”


