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Samenvatting 
 

Bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) speelt al een aantal jaren de vraag of het huidige 

competitie aanbod in de B-categorie van district Noord en Oost nog wel aansluit op de wensen en 

behoeftes van de recreatieve voetballers. Er zijn meerdere redenen waarom er wordt getwijfeld aan 

het huidige competitie aanbod. Zo worden er volgens een aantal medewerkers van de KNVB veel 

wedstrijden verplaatst en zijn er veel teams die zich terugtrekken. Ook hebben zij het idee dat het 

aantal teams in de B-categorie de laatste vijf seizoenen afneemt. De KNVB heeft daarom de behoefte 

om te onderzoeken of het huidige competitiemodel nog wel aansluit bij de wensen van de 

voetballers. De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

Sluit het huidige competitiemodel van de B-categorie nog aan bij de wensen van de voetballers?  

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 

➢ Wat zijn de problemen op dit moment met het huidige competitie aanbod en hoe groot zijn 

deze? 

➢ Hoe ervaren de spelers het?  

➢ Waar liggen de behoeftes? 

Voor het beantwoorden van deze deelvragen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit twee focusgroepen, waarvan één 

met spelers en één met bestuurders, met als doel input te krijgen voor de enquête. Voor het 

kwantitatieve onderzoek wordt er onder andere gebruik gemaakt van een database van de KNVB 

over de afgelopen vijf voetbalseizoenen. Naast de database wordt er ook een enquête uitgezet. Deze 

enquête is ingevuld door 558 respondenten uit de B-categorie van zowel district Noord als Oost.  

Uit de gegevens van de database en de enquête kan worden geconcludeerd dat het huidige 

competitiemodel niet geheel meer aansluit bij de wensen van de voetballers. De afgelopen vijf 

seizoenen is er zowel in district Noord als Oost een afname van het aantal teams in de B-categorie te 

zien van 12% en 10%. Deze afname is het sterkst bij het zondagvoetbal. Het verplaatsen van 

wedstrijden wordt door het grootste gedeelte van de respondenten als probleem ervaren.  

Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle respondenten tevreden zijn over de huidige wedstrijdvorm van 

11 tegen 11. De respondenten uit de vierde klasse in zowel district Noord als Oost geven aan dat ze 

het eens zijn met het huidige competitiemodel. Vanaf de zesde klasse geven zowel in district Noord 

als Oost meer respondenten aan minder wedstrijden te willen spelen.  

Een groot gedeelte van de respondenten en spelers en bestuurders van de focusgroep geven aan dat 

het grootste probleem bij het te makkelijk afzeggen van wedstrijden ligt. Zij zouden graag sancties op 

het verplaatsen van wedstrijden willen, om het afzeggen van wedstrijden moeilijker te maken.   

Een ander aandachtspunt dat uit de enquête en focusgroep naar voren komt is fair play. De spelers 

zijn niet tevreden over de sportiviteit in de competities. Dit maakt het plezier in voetbal minder.  

Gezien het afnemend aantal teams zal de KNVB bij het maken en aanpassen van de competities in de 

toekomst meer rekening moeten houden met de wensen van de spelers.  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het praktijkgericht onderzoek van Dennis Zijlstra. Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij de 

KNVB en is gericht op het competitie aanbod in de B-categorie van veldvoetbal senioren in district 

Noord en Oost. Dennis Zijlstra is student Sportkunde aan het Instituut voor Sportstudies. De B-

categorie is een zorgenkind van de KNVB, de uitstroom in de categorie is groot. Het onderzoek richt 

zich op de senioren die nog voetballen in de B-categorie en de senioren die de afgelopen vijf seizoenen 

zijn uitgestroomd in de B-categorie.  

Voor dit afstudeertraject wil ik in het bijzonder mijn stagebegeleider Johan Volbeda en de werknemers 

Aly Postma en Linda Demmink bedanken. Bij hen kon ik altijd terecht met vragen wat betreft het 

onderzoek. Ook ben ik de rest van de medewerkers van de KNVB dankbaar die tijd in mijn onderzoek 

hebben gestoken. 

 

Dennis Zijlstra 

Zwolle, juni 2018 
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1. Inleiding 
 

In 1929 is de KNVB opgericht. Het is de grootste sportbond van Nederland met ruim 1,2 miljoen leden 

en meer dan 500 medewerkers. De KNVB heeft zich in twee takken onderverdeeld, namelijk betaald 

voetbal en amateurvoetbal. Dit onderzoek richt zich op de afdeling competitie en clubservice. Deze 

valt onder de tak amateurvoetbal. De afdeling competitie en clubservice zorgt elk seizoen voor een 

competitie indeling en een daarbij passend schema. Voor de B-categorie wordt schema 12 gebruikt. 

Schema 12 wil zeggen dat er competities worden gemaakt waarin 12 teams zitten. Volgens dit schema 

spelen de teams 22 wedstrijden (Over de KNVB, 2016). 

Bij zowel de senioren als junioren die op zaterdag en zondag spelen wordt er gevoetbald in twee 

categorieën, de zogenoemde A- en B-categorie. De A-categorie wordt binnen de KNVB gezien als 

prestatiegericht voetbal en de B-categorie wordt gezien als recreatief voetbal. De A-categorie bestaat 

uit mannen die aan veldvoetbal standaard doen en in de tweede divisie tot en met de vijfde klasse 

spelen, en mannen die aan veldvoetbal doen in de reserve hoofdklasse tot en met de reserve derde 

klasse. De B-categorie bestaat uit alle overige categorieën. Deze overige categorieën zijn mannen die 

aan veldvoetbal doen in de reserve vierde klasse tot en met reserve zevende klasse. 

Dit onderzoek zal zich richten op de senioren die voetballen in de B-categorie in district Noord en Oost. 

Onder district Noord vallen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onder district Oost vallen 

de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Bij elkaar zijn dit in seizoen 2017/2018 2969 teams, 

zie tabel 1 hieronder. 

Tabel 1. Aantal competities en teams in de B-categorie seizoen 2017/2018 (database KNVB, 14 februari 

2018) 

 District Oost 
zaterdag 

District Oost 
zondag 

District Noord 
zaterdag 

District Noord 
zondag 

Klassen 4e t/m 6e klasse 4e t/m 7e klasse 4e t/m 6e klasse 4e t/m 6e klasse 

Competities 71 102 46 45 
Teams 817 1.137 514 501 

 

Bij de KNVB speelt al een aantal jaren de vraag of het huidige competitie aanbod in de B-categorie nog 

wel aansluit op de wensen en behoeftes van de recreatieve voetballers. Dit geldt voor zowel de 

senioren als de junioren die op zaterdag en zondag spelen. Er zijn meerdere redenen waarom er wordt 

getwijfeld aan het huidige competitie aanbod. Zo worden er veel wedstrijden verplaatst en zijn er veel 

teams die zich terugtrekken (Postma, persoonlijke communicatie, 7 februari 2018). Bij de KNVB is de 

laatste seizoenen een trend zichtbaar dat er veel senioren uitstromen uit de B-categorie (database 

KNVB, 14 februari 2018). Tijdens het huidige voetbalseizoen zijn er twee verenigingen geweest die een 

mening hebben gegeven over de B-categorie van de senioren. Uit deze meningen kwam naar voren 

dat er misschien wel te veel wedstrijden worden gespeeld en dat spelers steeds makkelijker afzeggen. 

Een deel van de spelers wil niet meer ieder weekend voetballen en deze clubs stellen voor om een 

langere winterstop te houden (Fledderman & Volbeda, persoonlijke communicatie, 8 februari 2018). 

Door de hierboven genoemde punten worden de twijfels van de KNVB deels bevestigd. Een onderzoek 

naar het huidige competitie aanbod en de wensen van de betreffende spelers moet meer duidelijkheid 

geven over dit probleem en op basis van de uitkomsten kan het huidige competitie aanbod worden 

aangepast. 
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De KNVB heeft ook te maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport. Op dit moment is 

er een belangrijke ontwikkeling op sportgebied gaande die invloed heeft op het sporten en bewegen 

in Nederland, namelijk de individualisering in de samenleving. Individualisering wil zeggen dat mensen 

hun eigen leven inrichten naar eigen tevredenheid. Mensen willen zelf bepalen wanneer en met wie 

ze gaan sporten. De individualisering is ook terug te zien in de verschuivende sportdeelname. De 

verwachting is dat in 2030 meer mensen zullen gaan sporten in individueel verband en 

zelfgeorganiseerde groepen en dus minder bij een sportclub. Deze trend is nu al ingezet. Het 

sportaanbod zal zich aanpassen aan de vraag. Dit is terug te zien in het aantal groeiende fitnesscentra 

en de groeiende belangstelling voor de triatlon (Pulles & Weghorst, 2015). De verwachting is dat er in 

de toekomst even veel mensen blijven sporten, maar dat de manier van sporten verschuift. Mensen 

willen steeds meer een totaalbeleving. Dit houdt in dat de sportevenementen, zoals mud- en 

colourruns, marathons en toertochten steeds belangrijker worden voor de sportende mensen 

(Kenniscentrum Sport, 2017). Om zoveel mogelijk leden te behouden zal de KNVB op deze ontwikkeling 

moeten inspelen. Reden te meer om het competitie aanbod goed aan te laten sluiten bij de wensen 

van de spelers.  
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2. Methode 
 

Het praktijkgericht onderzoek wordt grotendeels kwantitatief onderzocht, maar ook voor een deel 

kwalitatief. Wijzigingen in de competitie moeten gebaseerd zijn op meningen van een grote populatie 

spelers. Daarom bestaat het grootste gedeelte van het onderzoek uit een kwantitatief onderzoek. Dit 

kwantitatieve deel zal worden uitgevoerd middels enquêtes en data van de afgelopen vijf seizoenen. 

Om de enquêtes richting te geven zal gebruik worden gemaakt van een kwalitatief onderzoek. De 

onderzoeker zal twee focusgroepen houden om de enquête te onderbouwen.   

2.1 Doel van het onderzoek  
Centraal in dit onderzoek staat of het huidige aanbod in de B-categorie nog wel toereikend genoeg is. 

De KNVB is zelf met dit vraagstuk gekomen. Dit is een actueel onderwerp die de KNVB al een aantal 

jaren bezighoudt. De KNVB heeft namelijk al een aantal jaren het idee dat het aanbod niet goed 

aansluit bij de recreatieve voetballers die voetballen in de B-categorie. Dat idee neemt steeds sterker 

toe en er komen steeds meer geluiden vanuit de verenigingen. De KNVB zou wel aanpassingen willen 

doen in de B-categorie, maar dan moeten de pijnpunten eerst goed in kaart worden gebracht. Het 

onderzoek zal mogelijk een meerwaarde hebben voor de KNVB en de voetballers in de B-categorie. De 

doelstelling van het afstudeeronderzoek is om de opzet van de competitie van de B-categorie beter te 

laten overeenkomen met de wensen van de voetballers. De hoofdvraag voor het afstudeeronderzoek 

is:  

Sluit het huidige competitiemodel van de B-categorie nog aan bij de wensen van de voetballers?  

2.2 Deelvragen 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wat zijn de problemen op dit moment met het huidige competitie aanbod en hoe groot zijn 

deze? 

o Is er een afname of toename in het aantal teams gedurende de laatste seizoenen?  

o Hoeveel teams zijn er gedurende de afgelopen seizoenen minimaal een keer niet 

komen opdagen? Is er verschil per klasse? 

o Is er over de afgelopen seizoenen een trend te zien in het aantal teams dat zich 

terugtrekt tijdens het seizoen?  

- Hoe ervaren de spelers de huidige competitie?  

o Hebben de spelers afgelopen seizoen een wedstrijd moeten verplaatsen?  

o Wat zijn de belangrijkste oorzaken om wedstrijden te verplaatsen en hoe ervaren de 

spelers dit? 

o Wat zijn redenen voor voetballers in de B-categorie om te stoppen of juist te blijven 

voetballen? 

- Waar liggen de behoeftes? 

o Wat zijn belangrijke elementen voor een goede competitie? 

o Hoeveel wedstrijden willen de spelers voetballen? 

o Wat is de ideale wedstrijdvorm voor de spelers? 
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2.3 Doelgroep en meetinstrumenten 
Kwantitatief onderzoek 

Het kwantitatief onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk het analyseren van geregistreerde data 

en de resultaten uit de enquête. De data zijn afkomstig van de KNVB en gaan over de afgelopen vijf 

seizoenen, dus de seizoenen 2013-2014 t/m 2017-2018. Uit deze database zal de onderzoeker 

informatie over de B-categorie halen waarmee deelvragen kunnen worden beantwoord.  

Naast de geanalyseerde data zal er ook middels een enquête kwantitatief onderzoek worden gedaan. 

De enquête wordt gemaakt met het programma SmartAllies. De doelgroep voor het kwantitatieve 

onderzoek zijn senioren die voetballen op zaterdag en zondag in de B-categorie van district Noord en 

Oost. Er is gekozen om de enquête niet in heel district Noord en Oost uit te gaan zetten, maar per regio 

verenigingen te benaderen die mee willen doen aan het onderzoek. In totaal doen er 68 verenigingen 

mee aan het onderzoek. De verenigingen die deelnemen komen uit de regio’s Friesland, Groningen, 

Drenthe, Flevoland, Twente/Achterhoek en Arnhem/Nijmegen/Veluwe. De enquête zal in totaal 

worden verstuurd naar 3635 voetballers uit de B-categorie. De deelnemende verenigingen worden 

allemaal op de hoogte gehouden via mailverkeer door de KNVB. De spelers zullen allemaal een 

persoonlijke e-mail van de KNVB ontvangen met daarin de link naar de enquête. 

De onderzoeker zal tevreden zijn wanneer 20% van de benaderde populatie de enquête invult. Uit de 

literatuur blijkt dat 20-30% van de ondervraagden de enquêtes gemiddeld invult (SurveyMonkey, 

2018). De enquête staat open van 16 april 2018 tot 30 april 2018. Op 23 april 2018 zal er een reminder 

worden verstuurd naar de voetballers die de enquête nog niet hebben ingevuld. Indien het aantal 

respondenten na één reminder nog te laag zal zijn, zou er een tweede reminder kunnen worden 

verstuurd. De KNVB heeft echter besloten dat er maar eenmalig een reminder mag worden verstuurd. 

Aan de enquête zal ook een prijs worden gekoppeld. Er worden twee keer twee kaarten voor een 

wedstrijd van het Nederlands elftal beschikbaar gesteld door de KNVB. Deze zullen worden verloot 

onder degenen die de enquête hebben ingevuld. Dit om de respons van de enquêtes te verhogen. 

Hiervoor is toestemming verkregen van de KNVB.  

De vragen van de enquête zijn gebaseerd op (1) een aantal gedragstheorieën, (2) de database van de 

KNVB, (3) de twee focusgroepen en (4) mailverkeer met wedstrijdsecretarissen.  

1. Gedragstheorieën 
De theorieën waarnaar gekeken zal worden is de zelfdeterminatietheorie van Edward, Deci en Richard 

(2000), het stage of change model van Prochaska & Di Clemente (1977) en de social identity theory 

van Tajfel & Turner (1986). De vragen voor de enquête zullen onder andere worden afgeleid op basis 

van deze theorieën. Er is gekozen voor deze theorieën, omdat deze allemaal naar voren komen tijdens 

het sporten in teamverband. Deze theorieën zouden een rol kunnen spelen bij problemen die zich in 

de B-competitie voordoen.  

De zelfdeterminatietheorie van Edward, Deci en Richard is een theorie die over de motivatie van de 

mens gaat. De zelfdeterminatietheorie gaat er van uit dat er drie basisbehoeften zijn: competentie, 

verbondenheid en autonomie. Met competentie wordt verwezen naar het geloof dat we in staat zijn 

om onze doelstellingen te behalen. Verbondenheid komt tot uiting bij interactie en betrokkenheid met 

anderen. Door middel van autonomie hebben we het idee dat we zelf beslissingsbevoegd zijn. 

Wanneer er wordt voldaan aan deze drie basisbehoeften kan er een optimale groei bij een persoon 

ontstaan. De zelfdeterminatietheorie gaat ook over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Er wordt van 

intrinsieke motivatie gesproken wanneer iemand iets doet, omdat degene het leuk en interessant 

vindt. Mensen spelen voetbal, omdat ze het spelletje zo leuk vinden om te doen. Extrinsieke motivatie 

komt vaak voort uit een beloning. Dit kan zijn dat mensen voetballen, omdat ze er geld mee verdienen. 
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Deze mensen hoeven het spelletje niet leuk te vinden, maar voetballen omdat ze een beloning krijgen 

(Broeck, 2009). Het uitstromen van voetballers kan mogelijk veroorzaakt worden door een 

verminderde motivatie. Daarom is deze theorie relevant voor de enquête. In de enquête zal dus o.a. 

worden gevraagd naar de motivatie van de spelers. 

Het stage of change model van Prochaska & Di Clemente is een theorie die gaat over 

gedragsverandering. Het kan worden toegepast bij personen, teams en organisaties. Het stage of 

change model gaat uit van een veranderingsproces van vijf fases om gedrag of gewoontes te 

veranderen. Voor veranderingen moeten mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. De eerste fase is de 

ontkenningsfase, waarbij mensen zich niet bewust zijn van het feit dat er een probleem is. In deze fase 

zien mensen geen noodzaak en ontkennen ze het probleem. Piet zit bijvoorbeeld met overgewicht op 

de bank zonder intentie om te gaan sporten. De tweede fase is de erkenningsfase. Hierbij worden de 

mensen zich bewust dat er misschien wel een probleem is en dat diegene hier zelf verantwoordelijk 

voor is.  In de erkenningsfase willen de mensen hun gedrag veranderen maar weten ze nog niet hoe. 

Piet merkt dat het overgewicht zijn functioneren belemmert en wil hier iets aan gaan doen. De derde 

fase is de verkenningsfase. In deze fase gaan de mensen plannen maken om hun gedrag te veranderen. 

Piet gaat zich aanmelden bij de voetbalvereniging. De vierde fase bestaat uit actie, waarbij de plannen 

worden omgezet in actie. Piet gaat ook daadwerkelijk mee doen met de trainingen en wedstrijden van 

zijn voetbalteam. In de vijfde fase moeten de mensen het nieuwe gedrag proberen vol te houden. In 

deze fase bestaat nog wel het risico voor terugval (Schriel,2015). Piet houdt de trainingen en 

wedstrijden het hele seizoen vol en is van plan om volgend seizoen hiermee door te gaan. Middels 

vragen in de enquête moet naar voren komen welke gedragsverandering ervoor zorgt dat voetballers 

stoppen of doorgaan.  

De social identity theory van Tajfel & Turner stelt dat mensen hun zelfbeeld niet alleen baseren op hun 

persoonlijke identiteit, maar ook op evaluaties en karakteristieken van de groepen waarvan ze lid zijn 

(de sociale identiteit). Mensen willen zichzelf identificeren in verschillende sociale groepen, zoals 

lidmaatschap van een vereniging, religieuze stroming en leeftijd. Alle mensen willen bij een groep 

horen. Bij sociale identificatie speelt groepsdruk een belangrijke rol. Mensen doen soms dingen, omdat 

anderen (de meerderheid of vrienden) dat ook doen. Mensen kunnen ook acties uitvoeren die men 

niet leuk vindt. Dit doen ze dan uit angst om uit een groep te vallen (Hoffman,2009). Bij voetbal kan 

sociale invloed ervoor zorgen dat je door wilt gaan met voetbal, omdat je teamgenoten dit graag 

willen. Ook kan symboliek een rol spelen. Door het dragen van het shirt van je vereniging voel je je 

bijvoorbeeld verbonden met de club. In de enquête zal worden gevraagd naar redenen om te stoppen 

met voetballen of juist door te gaan. De vraag is wat voor rol sociale invloed hierbij speelt. Ook kan 

sociale druk wellicht een rol spelen bij het wel of niet afzeggen van een wedstrijd. Middels de enquête 

wordt dit ondervraagd. 

2. Database KNVB 
Zoals eerder beschreven heeft de KNVB een database met informatie over de afgelopen vijf seizoenen. 

Deze zal naast het beantwoorden van deelvragen ook worden gebruikt om de enquête op te zetten. 

Door deze database te gaan analyseren kan er middels de enquête dieper worden ingegaan op 

problemen die tijdens het analyseren van de database worden gevonden. Als bijvoorbeeld uit de 

database blijkt dat veel wedstrijden worden afgelast, kan in de enquête worden gevraagd wat de reden 

hiervoor is.  

3. Focusgroepen 
Voor het opzetten van de enquête zal er eerst kwalitatief onderzoek middels twee focusgroepen gaan 

plaatsvinden. De onderzoeker heeft voor een focusgroep gekozen, omdat het een eenvoudige en 

snelle methode is om meningen aan te horen over het onderwerp (Swaen, 2017).  
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De eerste focusgroep vindt plaats in Urk bij SV Urk op 7 maart 2018 met vier bestuursleden van 

verenigingen uit de polder. De tweede focusgroep vindt in Steenwijk bij V.V. d’ Olde Veste plaats op 

11 maart 2018 met drie spelers uit Steenwijkerland. De focusgroepen duren 40 minuten en er wordt 

een geluidsopname gemaakt met een iPhone. Beide focusgroepen zullen uitvoerig terug worden 

geluisterd en volledig worden uitgeschreven en geanalyseerd. De belangrijkste bevindingen uit de 

gesprekken worden hieronder besproken.  

Bestuur 

Tijdens de focusgroep met bestuurders van clubs uit de polder geven de bestuurders aan dat het 

verplaatsen van wedstrijden een probleem is. Volgens bestuurder 1 is het grootste probleem dat heel 

veel spelers de verplichting om ieder weekend te voetballen niet meer na willen komen (bijlage 1). 

Bestuurder 5 geeft ook aan dat de teams te snel afbellen en denkt dat je meer naar de mentaliteit van 

de spelers moet gaan kijken. De mogelijkheid die de KNVB biedt door wedstrijden te kunnen 

verplaatsen helpt hier niet bij (bijlage 1). Volgens bestuurders 2 en 4 is de mentaliteitskwestie het 

grootste probleem en dat het te makkelijk is geworden om wedstrijden te verplaatsen (bijlage 1).  

De bestuurders zouden liever willen zien dat er in de B-categorie minder wedstrijden worden gespeeld. 

Ook geven de bestuurders aan dat er bij het begin van de competitie misschien wel moeten worden 

gesproken met alle teams van de competitie gezamenlijk om onderling afspraken te maken, zodat er 

minder wedstrijden worden verplaatst. Ook pleiten de bestuurders er voor dat de KNVB gaat werken 

met sancties voor het afzeggen van wedstrijden in de B-categorie (bijlage 1).  

Spelers  

De spelers geven aan dat het ze veel moeite kost om ieder weekend genoeg spelers te hebben voor 

een wedstrijd. Volgens speler 3 en speler 4 worden er daarom veel wedstrijden verplaatst. Dit wordt 

door speler 4 als vervelend ervaren (bijlage 2). Ook blijkt uit de focusgroep met spelers in 

Steenwijkerland dat de A-junioren de teams in de B-categorie niet willen aanvullen, omdat het niveau 

te laag is en de leeftijdsverschillen te groot zijn (bijlage 2).  

4. Wedstrijdsecretarissen 
Er zullen naar drie wedstrijdsecretarissen van clubs in de regio Noord en Oost een mail worden 

gestuurd. In deze mail zal gevraagd worden naar hun mening over de huidig B-competitie en eventuele 

verbeterpunten. Hieronder is een samenvatting van dit mailverkeer te lezen. 

Wedstrijdsecretarissen 

De drie wedstrijdsecretarissen ervaren het verplaatsen van wedstrijden als zeer vervelend (Kooij, 

Fledderman, Haar, persoonlijke communicatie, 20 maart 2018). Volgens Fledderman (persoonlijke 

communicatie, 8 februari 2018) van FC Leo is het vooral frustrerend dat het afzeggen van wedstrijden 

op het laatste moment gebeurt. Het verzoek om wedstrijden te verplaatsen komt vaak 

donderdagavond of vrijdag binnen. Volgens Fledderman zijn er iedere week spelers afwezig, vaak op 

basis van persoonlijke keuzes die niet in het voordeel van het voetbal vallen. Als een team te vaak een 

tekort aan spelers heeft waardoor wedstrijden moeten worden verplaatst is Fledderman genoodzaakt 

om gaandeweg het seizoen een team uit de competitie te halen. Kortstee krijgt vaak verzoeken binnen 

van hun teams of tegenstanders om wedstrijden te verplaatsen. Dit heeft volgens Kortstee te maken 

met de mentaliteit van de spelers die te makkelijk kiezen voor andere dingen en geen 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben (persoonlijke communicatie, 19 maart 2018). Volgens Haar 

(persoonlijke communicatie, 10 februari 2018) worden er te veel wedstrijden gespeeld in de B-

categorie. Haar krijgt ook veel verzoeken binnen, hij denkt dat het verstandig is om het aantal teams 

binnen de competities kleiner te maken. 
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Opzet enquête 

De onderwerpen waar in de enquête naar gevraagd wordt zijn: 
- Algemene gegevens 

- Achtergrond vragen over de huidige competitie 

- Vragen over de huidige problemen die de KNVB constateert  

- Behoeftes en wensen voor een nieuw competitiemodel 

- Suggesties over het verbeteren van de competitie 

Twee competitieleiders en twee onderzoekers binnen de KNVB zullen feedback geven op de enquête. 

Vervolgens zal de enquête meerdere malen getest worden om te kijken of het geschikt is voor de 

doelgroep. Zo zullen eerst verschillende werknemers van de KNVB de enquête invullen om te kijken of 

het inhoudelijk en technisch goed in elkaar zit. Daarop volgend zullen een aantal werknemers die zelf 

voetballen in de B-categorie de enquête invullen en hun oordeel hierover geven. 

Om een analyse te maken van de kwantitatieve data zal er gebruikt worden gemaakt van de 

programma’s SmartAllies, Sportlink en Microsoft Excel 2016. De resultaten uit de enquête zullen 

worden beschreven in het hoofdstuk resultaten. Ter verduidelijking van de resultaten zullen er tabellen 

en grafieken worden getoond die in de tekst zullen worden toegelicht.   
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3. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die zijn verzameld middels de database van de 

KNVB en de enquête. Middels verschillende deelvragen zullen de resultaten worden getoond. Aan de 

hand van deze resultaten wordt er uiteindelijk in de conclusie antwoord gegeven op de hoofdvraag.  

Uiteindelijk is de enquête na een eenmalige reminder 558 keer ingevuld. Deze 558 respondenten 

betreffen 15,4% van de 3635 verstuurde enquêtes. In tabel 2 is af te lezen hoe de verdeling van het 

aantal respondenten per leeftijd, district en klasse is.  

Tabel 2. Verdeling aantal respondenten van enquête per leeftijd, district en klasse  

 Aantal Respondenten Percentage van totaal 
Totaal 558 100% 
   
18-25 jaar 153 27% 

26-35 jaar 182 33% 

36-45 jaar 119 21% 

45+ 104 19% 
   

Noord 369 66% 

Oost 189 34% 
   

4e klasse za 100 18% 

4e klasse zo 37 7% 

5e klasse za 81 14% 
5e klasse zo 59 11% 

6e klasse za 123 22% 

6e klasse zo 113 20% 

7e klasse zo 45 8% 

 

Deelvraag 1: Wat zijn de problemen op dit moment met het huidige competitie 

aanbod en hoe groot zijn deze? 
 
Het totaal aantal teams wat speelt in de B-categorie neemt af, zie figuur 1. In district Noord is er een 

afname te zien van 132 teams vanaf het seizoen 2013/2014 tot en met het seizoen 2017/2018, dit is 

een afname van 12%. In district Oost is er een afname te zien van 10% (222 teams) vanaf het seizoen 

2013/2014 tot en met het seizoen 2017/2018.  

Als seizoen 2013/2014 met seizoen 2017/2018 wordt vergeleken is in beiden districten de afname het 

grootst in het zondag voetbal. In district Noord betreft deze afname 14% en in district Oost 16%. Figuur 

1 laat zien dat het zondagvoetbal in zowel district Noord als Oost de afgelopen vijf seizoenen is blijven 

afnemen, zonder een enkele toename ten opzichte van vorig seizoen. Verder is in district Noord op 

zaterdag een afname van 9% te zien gedurende de vijf seizoenen. In district Oost blijft het aantal teams 

dat op zaterdag voetbalt vrijwel constant (afname 2% over vijf seizoenen). In zowel district Noord (2%) 

als Oost (1%) is er op zaterdag een lichte toename van het aantal teams te zien in seizoen 2017/2018 

ten opzichte van het seizoen 2016/2017. Dit in tegenstelling tot de seizoenen daarvoor, waarbij geen 

toename wordt gezien.  
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Figuur 1. Aantal teams B-categorie in district Noord en Oost gedurende verschillende seizoenen 

 
In figuren 2 en 3 is te zien hoeveel procent van de totale teams minimaal een keer per seizoen niet is 

komen opdagen bij wedstrijden. In district Noord is een stijgende lijn te zien van het percentage teams 

dat minimaal een keer niet is komen opdagen bij wedstrijden, van 8% in het seizoen 2013/2014 naar 

38% in het seizoen 2016/2017. Dit percentage loopt bij de zesde klasse zaterdag in seizoen 2016/2017 

op tot bijna 50%. In district Oost is kijkend naar het totaal geen eenduidige toename of afname te zien. 

Het gemiddelde aantal teams in Oost dat minimaal een keer per seizoen niet is komen opdagen is 9%. 

Dit zijn cijfers waarin naar voren komt hoe groot het probleem is in de B-categorie. Er is geen duidelijk 

verband te zien tussen hogere en lagere klassen. 

 

 

Figuur 2. Percentage teams dat minimaal een keer niet is komen opdagen, district Noord 
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Figuur 3. Percentage teams dat minimaal een keer niet is komen opdagen, district Oost  

Het aantal teams dat zich terugtrekt gedurende het seizoen blijft grotendeels gelijk over de afgelopen 

vier seizoenen, zie figuren 4 en 5. In district Oost trekken meer teams zich terug dan in district Noord, 

omdat in district Oost veel meer teams deelnemen (zie figuur 1). Uit de database van de KNVB blijkt 

dat vooral de jongere teams zich vaker terugtrekken uit de competitie (database KNVB, 14 februari 

2018). 

 

Figuur 4. Aantal teams dat zich terugtrekt per seizoen, district Noord 

 

Figuur 5. Aantal teams dat zich terugtrekt per seizoen, district Oost 
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Deelvraag 2: Hoe ervaren de spelers de huidige competitie? 
 
De KNVB constateert dat de laatste jaren steeds meer wedstrijden 

worden verplaatst. Van de enquête ondervraagden geeft 75% aan 

dat ze afgelopen seizoen een wedstrijd hebben moeten verplaatsen, 

zie figuur 6. Op de vraag wat de reden van verplaatsing was konden 

twee van de vier antwoordmogelijkheden worden aangevinkt. De 

reden voor deze verplaatsingen was (met overlap) voornamelijk te 

weinig spelers (46%) en blessures (34%). Opvallend was dat 26% van 

de spelers als reden opgaf dat spelers voor andere dingen kozen dan 

voetbal.                     Figuur 6. Heeft jouw team een    

.                                                                                                                             wedstrijd moeten verplaatsen? 

Het verplaatsen van wedstrijden wordt door het grootste gedeelte van de spelers als probleem 

ervaren, zie figuur 7. Op de vraag in hoeverre je het verplaatsen van wedstrijden als probleem ziet 

antwoordt het grootste gedeelte van de respondenten (34%) met het cijfer 4. Opvallend is dat 24% 

van de respondenten dit als groot probleem ziet.  

 

Figuur 7. In hoeverre ervaren spelers het verplaatsen van wedstrijden als probleem? Antwoorden op 
basis van een  schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 geen probleem is en 5 een groot probleem.  

In de database van de KNVB stonden tevens redenen van spelers om te voetballen en te stoppen met 

voetballen. De afgelopen vier seizoenen zijn er steekproefsgewijs mails verstuurd naar spelers die zich 

aanmelden en stopten met voetballen met daarin de meerkeuzevraag wat de reden hiervoor was. Bij 

de voetballers in de B-categorie staat bij redenen om te voetballen plezier (29%) en gezelligheid met 

het team (22%) voorop, zie figuur 8. Men vindt het belangrijk om met vrienden lekker te voetballen. 

In competitie verband voetballen vinden de voetballers in de B-categorie minder belangrijk.  

 

Figuur 8. Motivatie om te voetballen.               Figuur 9. Redenen om te stoppen met voetbal  
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De hoofdreden waarom de spelers stoppen met voetballen in de B-categorie is een blessure (27%), zie 

figuur 9. Redenen die daarop volgen zijn leeftijd (21%) en dat de studie of werk te veel tijd inneemt 

om nog door te gaan met voetballen (19%). Ook hebben een aantal spelers gaandeweg andere 

interesses gekregen en zijn daarom gestopt met voetballen (14%). 

 

Deelvraag 3: Waar liggen de behoeftes?  
 

Op de vraag wat spelers het belangrijkste vinden voor een goede competitie konden de spelers twee 

van de vijf antwoordmogelijkheden invullen. In figuur 10 is te zien dat tegen gelijkwaardige 

tegenstanders spelen er het meeste uitspringt met (overlap) 70%. Dit wordt gevolgd door reisafstand 

(47%) en fair play (35%).  

 

Figuur 10. Wat is het belangrijkste voor een goede competitie?  

Over de ideale wedstrijdvorm zijn het grootste gedeelte van de respondenten het met elkaar eens. Zij 

willen het liefst 11 tegen 11 spelen, zie figuur 11. Het grootste gedeelte wil dus blijven voetballen op 

het grote veld. Een klein deel van de respondenten wil liever 7 tegen 7 gaan spelen. De spelers die 7 

tegen 7 willen gaan voetballen willen dit het liefst doen met reeksen op de vrijdagavond. 

Figuur 11. Voorkeur wedstrijdvorm 

 

   Figuur 12. Voorkeur wedstrijdscenario bij 11 tegen 11 
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De respondenten die kozen om 11 tegen 11 te blijven spelen kregen de vraag hoeveel 

competitiewedstrijden per seizoen hun voorkeur heeft. Het grootste gedeelte van de respondenten 

(41%) geeft aan voor het ‘oude’ scenario te willen gaan, zie figuur 12. Dit betekent 22 

competitiewedstrijden met bekerwedstrijden. Voornamelijk respondenten uit de vierde klasse 

zaterdag hebben een grote voorkeur voor dit scenario, zie figuur 13. In district Noord is bij zowel 

zaterdag als zondag te zien dat vanaf de zesde klasse en lager er een groter gedeelte van de 

ondervraagden minder wedstrijden wil gaan spelen en dat een groter gedeelte ook liever geen 

bekerwedstrijden meer wil spelen. Ook in district Oost is te zien dat in de zesde en zevende klasse van 

zondag de teams minder wedstrijden willen gaan spelen. Bij de zesde klasse van zondag geeft het 

grootste gedeelte nog wel aan mee te willen doen aan de beker. Op de zevende klasse zondag geeft 

het grootste gedeelte aan niet mee te willen doen aan de beker. Opvallend is dan weer dat in de zesde 

klasse zaterdag van district Oost zeer weinig respondenten kiezen voor minder wedstrijden, met de 

kanttekening dat van deze groep weinig spelers de enquête hebben ingevuld.  

 

Figuur 13. Voorkeurscenario per district, klasse en speeldag  

De laatste vraag van de enquête was een open vraag waar de respondenten aan konden geven of ze 

nog suggesties hadden om de competitie te verbeteren. Wat veelvuldig als antwoord werd gegeven is 

dat er te gemakkelijk wordt afgezegd door teams. Respondenten geven aan dat er sancties moeten 

volgen om het verplaatsen moeilijker te maken. Voorbeelden van sancties zijn: hoge boetes geven die 

kunnen oplopen bij het aantal keren verplaatsen of niet komen opdagen, punten in mindering geven 

of de wedstrijd wordt direct met 3-0 verloren. Een andere optie die wordt genoemd is dat de KNVB de 

teams sneller uit de competitie moet gaan halen. Twee quotes van respondenten: 

“De KNVB dient strenger op te treden tegen teams, spelers en verenigingen die 

het telkens weer verzieken.”  

“Teams mogen 2x per seizoen een wedstrijd afzeggen, na 3x keer volgt een fikse 

boete van €150 en na 4x uitsluiting van de competitie.” 

Ook kwam vaak naar voren dat de respondenten niet tevreden zijn over de sportiviteit in de 

competities. Dit komt vaak door onrecht van scheidsrechters. Scheidsrechters in de B-categorie 

competities zijn allemaal clubscheidsrechters en doen dit allemaal vrijwillig. Ondanks de vrijwilligheid 

is er vaak onenigheid wat betreft scheidsrechters.  
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4. Discussie en conclusie 
 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  

Sluit het huidige competitiemodel van de B-categorie nog aan bij de wensen van de voetballers?  

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe aan de hand van informatie uit de database en de afgenomen 

enquête antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag. Verder wordt in dit hoofdstuk het onderzoek 

vergeleken met andere literatuur, kunt u lezen wat de implicaties voor de praktijk zullen zijn en wat de 

beperkingen van dit onderzoek zijn. 

Samenvatting resultaten 
Uit de database van de KNVB is te zien dat het aantal teams in de B-categorie afneemt. In district Noord 

is er vanaf het seizoen 2013/2014 tot en met het seizoen 2017/2018 een afname van het aantal teams 

met 12% te zien en in district Oost is deze afname 10%. Wat opvalt is dat deze afname in beide 

districten het sterkst te zien is bij het zondag voetbal. In de afgelopen vijf seizoenen is het 

zondagvoetbal in district Noord met 14% afgenomen en in district Oost met 16% afgenomen. Bij het 

zaterdag voetbal is zowel in district Noord (9%) als Oost (2%) een lichtere afname te zien van het aantal 

teams gedurende de afgelopen vijf seizoenen. In 2017/2018 is bij het zaterdagvoetbal in zowel Noord 

als Oost een lichte toename van respectievelijk 2% en 1% van het aantal teams te zien ten opzichte 

van seizoen het 2016/2017.  

In de enquête en database is onder andere gevraagd en gekeken naar redenen om te voetballen en 

redenen om te stoppen met voetbal. De belangrijkste redenen voor spelers uit de B-categorie om te 

voetballen zijn plezier, gezelligheid en voetballen met vrienden. Blessures (27%) en leeftijd (21%) zijn 

de voornaamste redenen dat de voetballers uit de B-categorie stoppen met voetballen. Ook geeft een 

kleiner gedeelte (19%) van de voetballers aan dat ze moeten stoppen met voetballen omdat het werk 

of studie te veel tijd in beslag neemt. 

De KNVB constateert dat de laatste jaren steeds meer wedstrijden worden verplaatst in de B-categorie 

(persoonlijke communicatie, Postma &Volbeda, 14 februari 2018). Van de 558 spelers die de enquête 

heeft ingevuld geeft 75% van de respondenten aan dat ze afgelopen seizoen een wedstrijd hebben 

moeten verplaatsen. Op een schaal van 1 (geen probleem) tot 5 (groot probleem) antwoordt 34% van 

de respondenten dit met een 4 en 24% met een 5. Het grootste gedeelte van de respondenten ziet het 

verplaatsen van wedstijden dus als een probleem. De oorzaak van het verplaatsen van wedstrijden 

komt vaak door te weinig spelers. Spelers hebben blessures, maar ook een gedeelte van de spelers 

kiest voor andere dingen dan voetbal.  

In de enquête is verder gevraagd naar het niet komen opdagen van teams. In district Oost is in de 

seizoenen 2013/2014 tot en met 2016/2017 gemiddeld 9% van het totaal aantal teams minimaal een 

keer niet op komen dagen. Hierin is geen duidelijk afname of toename te zien in de afgelopen 

seizoenen. In district Noord is echter wel een stijgende lijn te zien van het percentage teams dat niet 

komt opdagen bij wedstrijden, van 8% in het seizoen 2013/2014 naar 38% in het seizoen 2016/2017. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in district Noord de KNVB er strenger op is geworden om 

teams te noteren die niet komen opdagen (Postma, persoonlijke communicatie, 2 mei 2018). In district 

Oost deden ze dit al langer. Op deze manier kan de KNVB beter monitoren hoe groot het probleem is. 

Voornamelijk in district Noord lijkt het niet komen opdagen van teams een groot probleem.  

In beide districten moeten veel wedstrijden worden verplaatst doordat teams niet komen opdagen, 

dit is zowel een probleem voor de spelers als voor de KNVB. Het probleem voor de spelers is dat ze 
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niet weten waar ze aan toe zijn. Bij de KNVB moeten ze de wedstrijden opnieuw inplannen. Als er veel 

wedstrijden moeten worden verplaatst raken op een gegeven moment de speeldagen op waardoor 

competities niet volledig kunnen worden uitgespeeld. Als suggesties voor verbetering van de 

competitie wordt veelvuldig het invoeren van sancties op het afzeggen van wedstrijden genoemd.   

Ook wedstrijdsecretarissen, bestuurders en spelers van de focusgroep geven aan dat het verplaatsen 

van wedstrijden een groot probleem in de B-categorie is. Teams kampen vaak met te weinig spelers 

waardoor teams genoodzaakt zijn om de wedstrijden te verplaatsen. Bestuurders gaven de mentaliteit 

van de spelers als grootste oorzaak voor dit probleem. Spelers kiezen te gemakkelijk voor andere 

dingen dan voetbal in het weekend, ze voelen de verplichting niet om ieder weekend te voetballen. 

Dit zouden zowel de wedstrijdsecretarissen, bestuurders als spelers graag anders zien.   

Er is in de afgelopen vier seizoenen geen duidelijke af- of toename te zien in het aantal teams dat zich 

gedurende het seizoen terugtrekt. Wat opvalt is dat vooral de jongere teams zich vaker terugtrekken 

uit de competitie (database KNVB, 14 februari 2018). Het terugtrekken van teams heeft nadelige 

gevolgen voor andere teams binnen de competitie. Deze teams hoeven hierdoor minder wedstrijden 

te spelen. Als een team zich terugtrekt heeft dit ook nadelige gevolgen voor de club. Deze moet een 

boete betalen aan de KNVB.  

In de enquête is tevens gevraagd naar belangrijke voorwaarden voor een goede competitie en wensen 

van spelers voor een eventuele nieuwe competitie. Volgens een groot gedeelte van de respondenten 

zijn gelijkwaardige tegenstanders een belangrijk element voor een goede competitie. Verder vinden 

de spelers een korte reisafstand en fair play ook belangrijk. Onder fair play valt eerlijke scheidsrechters 

en respect voor elkaar op het voetbalveld. Dit komt ook vaak naar voren uit de laatste vraag uit de 

enquête, waar de respondenten konden aangeven wat nog suggesties zijn om de competitie te 

verbeteren. Respondenten gaven veelvuldig aan dat de ‘oneerlijke’ scheidsrechters voor veel irritatie 

zorgen op de voetbalvelden. Een ander punt dat veelvuldig werd genoemd was het ‘gezeur’ dat spelers 

op elkaar leveren op het voetbalveld. 

De respondenten konden in de enquête hun gewenste wedstrijdvorm en aantal wedstrijden per 

seizoen aangeven. Het grootste gedeelte (96%) van de respondenten willen de huidige wedstrijdvorm 

(11 tegen 11) behouden. Van de spelers die voor deze wedstrijdvorm heeft gekozen kiest een groot 

gedeelte (41%) van de ondervraagden voor de huidige competitieopzet met 22 competitiewedstrijden 

en bekerwedstrijden. Echter denkt niet iedereen er zo over. Voornamelijk vanaf de zesde klasse en 

lager willen een groter gedeelte van de ondervraagden minder wedstrijden gaan spelen. Dit geldt 

voornamelijk voor district Noord, maar in mindere mate ook voor district Oost.   

Discussie 

Het aantal respondenten wat de enquête heeft ingevuld (15,4%) valt lager uit dan het vooraf gehoopte 

aantal respondenten van 20%. Het gevolg van het lage aantal respondenten dat de enquête heeft 

ingevuld is dat het moeilijk is om een bindende conclusie aan dit onderzoek over te houden. Om de 

competitie daadwerkelijk aan te gaan passen zijn er meer respondenten nodig. Op dit moment levert 

het onderzoek meer een advies op voor de KNVB dan een bindende conclusie om de competitieopzet 

te gaan veranderen. Als je de respondenten uitsmeert per klasse dan is te zien dat in sommige klassen 

het aantal respondenten erg laag is. Dit onderzoek is dan niet betrouwbaar genoeg om iets over die 

klasse te zeggen en hier acties op te gaan nemen. 

De opdrachtgever voor dit onderzoek was de KNVB. De onderzoeker was gebonden aan de regels van 

de KNVB gedurende dit onderzoek. Er is voor de enquête eenmalig een reminder verstuurd naar de 

spelers. Bij de KNVB geldt dat enquêtes twee weken mogen openstaan en dat er na een week een 
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reminder uit gaat. Als er vaker een reminder had mogen worden verstuurd was het aantal 

respondenten waarschijnlijk hoger geweest en de resultaten van het onderzoek betrouwbaarder. 

Tijdens het opzetten van de enquête moest er door de KNVB bij de antwoordopties rekening worden 

gehouden met verschillende zaken. Zo moesten de antwoordopties in de speeldagenkalender passen. 

Een optie voor zomervoetbal of een langere winterstop kon hierdoor niet bij de 

antwoordmogelijkheden worden geplaatst. Ook was het vragen naar bekerwedstrijden een discussie, 

omdat hierdoor eventueel minder geld binnen zou komen bij de KNVB in verband met fondsen voor 

het bekervoetbal. Door deze zaken werden antwoordmogelijkheden beperkt en kon er niet altijd breed 

worden gevraagd naar bijvoorbeeld nieuwe innovatieve wensen.  

Op een aantal vragen in de enquête had doorgevraagd kunnen worden. Zo had op de vraag in hoeverre 

de spelers het verplaatsen van wedstrijden als probleem ervaren nog een aanvullende vraag kunnen 

worden gesteld. Er had nog kunnen worden gevraagd wat het precies maakt dat spelers dit als 

probleem ervaren. Op die manier krijg je een vollediger antwoord op de vraag.  

Bij een aantal vragen in de enquête waren twee antwoordmogelijkheden mogelijk. Een voorbeeld was 

de vraag wat belangrijk is voor een goede competitie. Doordat er overlap in de antwoorden zit, krijgt 

de onderzoeker nu geen duidelijk beeld wat de respondenten het belangrijkste vinden voor een goede 

competitie. Dit was tevens het geval bij de vraag over redenen van het verplaatsen van een wedstrijd. 

Bij deze vragen was het beter geweest als maar één antwoordoptie kon worden gegeven. De resultaten 

zouden dan betrouwbaarder zijn geweest.   

Ondanks een zorgvuldige en uitgebreide beoordeling van de enquête door verschillende personen 

waren sommige antwoordopties niet goed geformuleerd. Zo kon er bij de vraag naar redenen voor het 

verplaatsen van wedstrijden gekozen worden uit te weinig spelers, blessures, spelers kiezen voor 

andere dingen dan voetbal, afzeggen is te gemakkelijk of anders. Door blessures of spelers die voor 

iets anders kiezen dan voetbal zijn er te weinig spelers. Deze vraag en antwoordmogelijkheden waren 

niet goed geformuleerd.  

Er was geen informatie ter beschikking over andere competities in de B-categorie in andere delen van 

Nederland. Indien dit er wel was geweest had je de resultaten uit de database kunnen vergelijken met 

andere competities in Nederland. De afname van het aantal teams in de B-competitie van district 

Noord en Oost had bijvoorbeeld dan vergeleken kunnen worden met de rest van Nederland. Als deze 

afname daar minder zichtbaar was, zou dit een aanleiding zijn om het probleem meer te zoeken in het 

competitiemodel. Op deze manier had er uiteindelijk betrouwbaarder een oordeel kunnen worden 

gegeven over de huidige problemen in de B-competitie van district Noord en Oost.  

Vergelijking met andere onderzoeken 
In een onderzoek van de KNVB dat door de NOS naar buiten is gebracht blijkt dat het amateurvoetbal 

voor senioren steeds meer verschuift van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB over al 

het seniorenvoetbal in Nederland blijkt dat het aantal teams dat op zondag speelt de afgelopen vijf 

seizoenen met 9,5% is afgenomen. Op zaterdag zag de voetbalbond juist een toename van 12,8%. De 

verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer de dag van het gezin wordt. Een andere 

reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag stappen en daarom niet op zondag willen 

voetballen (NOS,2018). Het hierboven beschreven onderzoek toont vergelijkingen met de uitkomsten 

van dit onderzoek. Zo is de afname van het aantal teams dat op zondag voetbalt bij dit onderzoek ook 

zichtbaar. Kijkend naar het seizoen 2017/2018 is er een lichte toename van het aantal teams op 

zaterdag te zien ten opzichte van vorige seizoen. Dit zou kunnen door een verschuiving van spelers van 

het zondag naar het zaterdag voetbal. In het beschreven onderzoek dat de NOS naar buiten heeft 

gebracht is de toename van het zaterdag voetbal groter ten opzichte van de daling van het zondag 
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voetbal. In dit onderzoek lijken voornamelijk spelers die op zondag voetballen te stoppen, waarbij 

mogelijk slechts een klein gedeelte naar het zaterdag voetbal gaat.   

In een onderzoek van Netjes is gekeken naar verschuivingen bij sportverenigingen waaronder voetbal. 

Zo beschrijven zij onder andere de individualisering als verschuiving. Ondervraagden van dat 

onderzoek gaven aan zich minder verbonden te voelen met een sportvereniging, of zich minder te 

willen verbinden aan een vereniging. ‘Ze zien het lid zijn van een vereniging steeds meer als een 

verbintenis die veel verplichtingen met zich meebrengt. Zo moet je trainen, en ben je ook nog eens elke 

zaterdag of zondag de klos. Daarnaast word je veelal ook nog eens gevraagd om vrijwilligerswerk te 

doen.’ Mensen kiezen er steeds meer voor om bijvoorbeeld een vrijblijvend lidmaatschap bij een 

sportschool aan te gaan. ‘Zo zien we ook de opkomst van sportscholen, als teken van een verregaande 

individualisering van de sportbehoefte. Men voelt zich niet meer zo aangetrokken tot een vereniging, 

want deelnemen aan verenigingsactiviteiten roept ook diverse verplichtingen op’. Verder staat ook in 

het onderzoek beschreven dat de normen en waarden van de bevolking en met name die van de 

jongeren verruwen. (Netjes, 2013).  

Deze individualisering zou een oorzaak kunnen zijn van de afname van het aantal teams in de B-

categorie. In dit onderzoek gaf een gedeelte van de spelers aan minder wedstrijden te willen spelen, 

om niet elke zaterdag of zondag te hoeven voetballen. Dit sluit aan bij de hierboven beschreven 

individualisering. Uit de enquête blijkt dat een wedstrijd regelmatig wordt verplaatst omdat er te 

weinig spelers zijn. Bij de reden dat er te weinig spelers zijn speelt mee dat er spelers voor andere 

dingen kiezen dan voetbal. Hierbij komt ook de individualisering naar voren, mensen vinden de 

verplichtingen minder aantrekkelijk. Uit de enquête kwam dat veel spelers fair play belangrijk vinden 

in de competitie en dat ze het jammer vinden dat er steeds meer ‘gezeur’ op het voetbalveld 

plaatsvindt. Dit zou te maken kunnen hebben met het verruwen van normen en waarden.  

Implicaties voor praktijk 
Om de B-categorie aantrekkelijk te houden voor spelers en te voorkomen dat het aantal teams 

verder afneemt zal bij het aanpassen van de competitie rekening moeten worden gehouden met de 

wensen van de spelers. Zo zou de KNVB het verplaatsen van wedstrijden moeilijker kunnen gaan 

maken, omdat dit door het grootste gedeelte van de spelers als probleem wordt ervaren. Dit kan 

door duidelijke regels te gaan opstellen en hogere sancties te gaan toepassen wanneer een team niet 

komt opdagen of een wedstrijd wordt verplaatst. Voor een vervolg onderzoek zou het goed zijn om 

het onderzoek landelijk uit te zetten en meer verenigingen per regio te benaderen, zodat je een 

grotere respons krijgt. Vervolgens zou je dan moeten inzoomen op regio’s en de verschillende 

klassen, zodat je een op maat gemaakte competitie kan aanbieden.  

Conclusie 
Het huidige competitiemodel van de B-categorie sluit niet geheel meer aan bij de wensen van de 

voetballers. Uit de database blijkt dat het totaal aantal teams dat speelt in de B-categorie van district 

Noord en Oost de afgelopen vijf seizoenen is afgenomen, respectievelijk met 12% en 10%. Deze 

afname is voornamelijk te zien bij het zondag voetbal, de afname op zaterdag is minder. Redenen om 

te stoppen zijn voornamelijk blessures, leeftijd en omdat het werk of studie te veel tijd in beslag neemt. 

Uit de focusgroep, persoonlijke communicatie en de enquête blijkt dat er veel wedstrijden worden 

verplaatst en dit aantal lijkt toe te nemen. Dit wordt door veel spelers als probleem ervaren. Een 

gedeelte van de wedstrijden moet worden verplaatst omdat teams niet komen opdagen. Teams 

hebben vaak te weinig spelers. De spelers hebben dan blessures of kiezen voor andere dingen dan 

voetbal. Dit kan voor zowel de spelers als de KNVB tot problemen leiden. Een groot gedeelte van de 
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respondenten zou dit liever anders zien. Bij suggesties ter verbetering wordt veelvuldig aangeraden 

om sancties of boetes te zetten op het afzeggen van wedstrijden.  

Op een aantal uitzonderingen na wil vrijwel iedereen 11 tegen 11 blijven spelen. Een groot gedeelte 

(41%) van de respondenten kiest voor de huidige competitieopzet met 22 competitiewedstrijden en 

bekerwedstrijden. De respondenten die liever minder wedstrijden willen spelen lijken voornamelijk uit 

de zesde klasse en lager te komen. Belangrijke elementen voor een goede competitie zijn het spelen 

tegen gelijkwaardige tegenstanders, een korte reisafstand en fair play. Veel respondenten geven aan 

dat fair play in de B-competitie beter kan.  

Door het afnemend aantal teams in de B-categorie is het reden te meer om bij het indelen en 

aanpassen van de competities rekening te houden met de wensen van spelers. In de B-categorie lijkt 

het dat spelers graag sancties willen hebben op het afzeggen van wedstrijden, om het aantal afgelaste 

wedstrijden in de toekomst te verminderen. De spelers in de lagere klassen lijken liever minder 

wedstrijden te willen spelen. Uitgebreider onderzoek per klasse zal nodig zijn om definitieve 

veranderingen in de competitie van de B-categorie aan te kunnen brengen.   
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Nawoord 
 

U heeft zojuist het praktijkgericht onderzoek van Dennis Zijlstra gelezen, dat is uitgevoerd bij de 

KNVB. Dit praktijkgericht onderzoek is het resultaat van mijn afstudeerstage bij de KNVB. Tijdens dit 

afstudeertraject waren er meerdere doelen. De eerste was om met behulp van een onderzoek een 

advies en implementatieplan op te leveren voor mijn opdrachtgever de KNVB. Een ander doel was  

dat ik voor mezelf kan aantonen dat ik de juiste beroepshouding en competenties beschik om te 

kunnen afstuderen als sport professional. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is het onderzoek 

afgerond, en inmiddels is er een implementatieplan gemaakt voor de KNVB. Op deze manier kan de 

KNVB ook daadwerkelijk implementeren en levert het de KNVB ook iets op.  

Ik heb altijd met veel voldoening gewerkt aan dit onderzoek. Ik kijk terug op een prettige 

afstudeerperiode bij de KNVB. Zij hebben mij altijd voldoende ruimte gegeven om aan de slag te gaan 

met het onderzoek en de begeleiding was altijd goed. Waar nodig kon ik altijd bij de mensen terecht 

om vragen te stellen, in het bijzonder bij mijn werkveldbegeleider Aly Postma. Ik heb veel van haar 

geleerd en heb mede door haar inzicht gekregen wat het allemaal inhoud om te werken als sport 

professional. Dit heeft ontzettend geholpen voor mijn ontwikkeling. Graag wil ik alle werknemers van 

de KNVB bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Verder wil ik nog alle respondenten die zich 

beschikbaar hebben gesteld voor dit onderzoek bedanken. Als laatste wil ik nog graag mijn 

afstudeerbegeleider van de Hanzehogeschool Groningen, Thomas Waanders bedanken voor de 

begeleiding tijdens het afstuderen. 

 

Dennis Zijlstra 

Zwolle, juni 2018 
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Bijlages 
 

Bijlage 1 

Focusgroep bestuurders polderoverleg 7-3-2018 

 
KNVB: Hoe kunnen we dit probleem gaan oplossen? 

Bestuurder 1: De frequentie voor de B-categorie, dat er gewoon te veel wedstrijden zijn. Is dat niet 

gewoon de oplossing, minder wedstrijden? 

KNVB: Dat willen we graag van jullie horen.  

Bestuurder 2: Jullie moeten ophouden met januari, februari te gaan voetballen. Daar moet je 

sowieso mee gaan stoppen. In de rest van het jaar gewoon geen vrije weekenden. Vanaf eind 

augustus begin september beginnen met voetballen zolang dat kan. In maart weer beginnen. En geen 

andere toestanden, dan weet iedereen ik moet tien weken achter elkaar voetballen.  

KNVB: Hoeveel wedstrijden zou je dan willen op jaarbasis? 

Bestuurder 2: Gewoon tien in het voorjaar en tien in het najaar.  

Bestuurder 1: Maximaal twaalf in een poule of eigenlijk tien is genoeg.  

Bestuurder 2: Of misschien is bij lagere teams acht ook prima. 

Bestuurder 3: Ja je moet kleinere competities hebben. 

Bestuurder 2: Ja, je moet gewoon in september beginnen en door voetballen. En hup in maart 

beginnen en door voetballen.  

Bestuurder 4: Het is misschien wel vloeken in de kerk maar wij zijn wel eens begonnen met een 

zomercompetitie gewoon van april tot en met oktober. En het was altijd hartstikke druk daar. 

Bestuurder 1: Is dat dan elke week? 

Bestuurder 4: Ja, dat is elke week. Zomervakantie dan niet. Eind maart beginnen ze weer tot eind 

oktober. En dan gaan ze de zaal in. In de schoolvakantie niet, want dan moet de gemeente de velden 

weer onderhouden. 

KNVB: Wanneer gaan de velden dicht? 

Bestuurder 4: Begin juni. 

KNVB: Hierbij de speeldagenkalender voor volgend seizoen. In de eerste drie weekenden wordt er 

bekervoetbal gespeeld. 

Bestuurder 2: Ja maar in de B-categorie doet er bijna niemand aan de beker mee. Dat is jammer dat 

je in zo’n mooie maand als september die lagere teams niet laat voetballen.  

KNVB: Dus begin september voetballen en dan door tot eind november. Dan heb je tien gespeeld 

ben je december, januari en februari vrij. Begin je weer in maart. 

Bestuurder 2: Ja precies. 

Bestuurder 4: Ja. 
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KNVB: Als je naar de competitie kijkt kun je aantal dingen veranderen. Poule indeling, zeven tegen 

zeven gaan spelen of doordeweeks gaan spelen. Als jullie hier naar kijken zit hier nog wat tussen wat 

jullie aanspreekt? 

Bestuurder 1: Nou ja het aantal wedstrijden. Dit komt ook overeen met wat er al gezegd is, gewoon 

een langere winterstop. Ik denk dat heel veel spelers de verplichting om ieder weekend te voetballen 

niet meer na willen komen. Tegenwoordig kan je natuurlijk van alles doen in de weekenden. 

Bestuurder 5: Ik vraag me wel af als je het nou alleen op de mooie dagen houdt of het dan wel 

verandert. Ik denk dat het meer iets is van je wilt graag voetballen of je wilt niet graag voetballen. Ik 

verwacht daarom niet dat het probleem zich dan oplost. 

Bestuurder 4: Sterker nog ik denk dat het dan nog erger wordt. 

KNVB: Een collega in Oost zei dat ze drie weekenden spelen en het laatste weekend van de maand 

standaard vrij. 

Bestuur 3: Ik denk het aantal wedstrijden dat valt nog te proberen denk ik. 

Bestuur 2: Je blijft zitten met familieweekenden etc. Het afzeggen wordt in de toekomst alleen maar 

erger. Maar in ieder geval in die rare wintermaanden moet je die mensen die voor hun hobby 

voetballen niet aandoen vind ik.  

Bestuurder 5: Dit wat je zegt, het voetballen van minder wedstrijden, komt wel redelijk dicht bij het 

oplossen van het probleem. Het grootste probleem blijft dat teams snel afbellen. Ik denk dat je toch 

meer naar gedrag en mentaliteit moet gaan kijken en niet zo zeer naar randvoorwaarden. 

KNVB: En hoe zou jij dat met gedrag aanpakken dan? 

Bestuurder 5: De verantwoordelijkheid van de speler. De gemiddelde speler houdt zich denk ik niet 

bezig met het probleem. De mensen die hier zitten snappen het. En niet degene die moet voetballen.  

Bestuurder 2: De ene week heb jij een probleem en dan andere keer heeft de tegenstander een 

probleem. En je wil je tegenstander niet opzadelen met een boete dus we gaan schuiven en kijken. 

En daar moeten we wat op gaan bedenken, maar dat zal niet meevallen.  

Bestuurder 3: Je moet je als vereniging ook afvragen als je krap zit in spelers voor het seizoen om een 

team wel in te schrijven. Als je een team hebt met 13 spelers bijvoorbeeld. Iedereen kan wel goede 

bedoelingen hebben van we gaan er tegenaan met zijn allen. Maar gaandeweg het seizoen ontstaan 

er blessures en kan je team weer niet spelen. 

Bestuurder 5: Er speelt overigens veel meer dan dat. Ik spreek ook met andere verenigingen die met 

dat probleem zitten. Wat als je het niet doet, dat team inschrijven. Dan is je contributie weg zijn je 

biertjes weg die je verkoopt. En die ene club heeft daar dan echt last van. Dus dan natuurlijk gewoon 

inschrijven en dan maar kijken hoe het afloopt. En dat is het, het wordt gefaciliteerd, het mag, je mag 

verplaatsen en tuurlijk gaan we elkaar helpen. Zoals bestuurder twee zegt de ene keer is het ons 

probleem en de andere keer is het jullie probleem. En als je dit wil oplossen zal je dus echt met 

sancties moeten gaan werken.  

Bestuurder 4: Wat jij net aangeeft het idee van drie weekenden spelen en dan het laatste weekend 

vrij vind ik nog niet eens zo stom. Ik vind dat niet zo’n raar idee. Om dat te proberen is zeker een 

optie. Ik kan moeilijk met een geweer door het dorp lopen om die jongens te pushen. 

KNVB: Weet je ook waarom die jongens niet meer willen? 
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Bestuurder 4: Het is een mentaliteitskwestie. Er is zoveel wat ze allemaal kunnen gaan doen. 

Bestuurder 3: Ik heb zelf wel het idee dat als je minder wedstrijden gaat spelen verander je de 

mentaliteit niet. Daar is de keuze voor de spelers je zit op voetbal en je moet spelen. Alles wat je 

aanpast betekent ook dat je de mentaliteit niet aanpast.  

Bestuurder 4: Kan je aangeven hoe die competitie eruit ziet in het oosten? En hoe ervaren de clubs 

dat? 

KNVB: Het wordt gespeeld in de lagere klassen. Er wordt in het najaar en voorjaar twee/ drie 

maanden gespeeld. Het is kleinschalig en hangt niet over het hele district heen.  

Bestuurder 2: Reisafstanden worden ook een steeds groter probleem. Voorheen had je nog een 

polder competitie dat is nu niet meer. En dat vinden mensen nogal vervelend als ze ver moeten gaan 

reizen. Ik weet niet wat het beste is. Maar hoe krijgen we die mentaliteit terug? Ik denk dat we die 

verplaatsingen een halt moeten roepen. Mensen moeten snappen de je met zijn allen verplicht bent 

een competitie uit te spelen. 

KNVB: Maar dat betekent dat clubs met de spelers om tafel moeten. 

Bestuurder 2: Maar we hebben het natuurlijk met zijn allen te makkelijk gemaakt om die wedstrijden 

te verplaatsen. 

KNVB: Ik denk dat je op hun gevoel moet inspelen en zeggen weet je wel wat je veroorzaakt als we 

dit weer moeten omzetten.  

Bestuurder 3: Daar trekken de spelers zich weinig van aan. Heel weinig.  

KNVB: Hierbij laten wij het. Wij gaan afsluiten. 
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Bijlage 3 

Codeboek uitwerking focusgroep 

 

Opties nieuw competitie aanbod  

- Tien weken achter elkaar spelen vanaf september 
- Kleinere competities (10 of 12 teams) 
- Zomercompetitie 
- Geen bekervoetbal 
- Langere winterstop van december tot en met februari 
- Drie weekenden spelen in een maand en het laatste weekend vrij  
- Competitie tot 24 jaar 

Hoe ervaren ze de huidige competitie 

- Te veel wedstrijden 
- Te korte winterstop 
- Te grote leeftijdsverschillen 
- Te groot niveauverschil 
- 22 wedstrijden is perfect 
- De wintermaanden te veel afgelastingen door KNVB 

Redenen van probleem 
- Mentaliteitskwestie spelers kiezen voor andere dingen in het weekend 
- Teams bellen snel af 
- Verplaatsen van wedstrijden, omdat teams niet kunnen 
- Reisafstand, niveau – leeftijdsverschil en fair play 
- Doorstroming van jeugdspelers naar de senioren 

Oplossing van probleem 

- Met sancties gaan werken bij afbellen tegenstander 
- Verplaatsing een halt toeroepen 
- Spelers bewust maken dat ze allen verplicht zijn een competitie uit te spelen 
- Reisafstand kort houden 
- Teams van hetzelfde niveau 
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Bijlage 4 

Mail naar spelers 

 

Beste NAME, 

De KNVB streeft uitdagende competities na, zodat iedereen met plezier kan voetballen 
op zijn of haar niveau. Het is dan ook belangrijk dat het huidige voetbalaanbod 
aansluit bij de behoeften. Wij zijn daarom benieuwd naar jouw mening, als speler in de 
B-categorie.  

Volgens onze gegevens voetbal jij in de B-categorie en daarom vragen we je om deel 
te nemen. Jouw mening is belangrijk en helpt ons het voetbalaanbod mogelijk te 
verbeteren.  

Win twee kaarten voor een wedstrijd van het Nederlands elftal 

Onder alle deelnemers verloten we twee kaarten voor een thuiswedstrijd van het 
Nederlands elftal. De winnaar ontvangt bericht per email.  

Invullen van de vragenlijst 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en jouw antwoorden worden 
vertrouwelijk en anoniem behandeld. Je kunt deelnemen tot en met 30 april, via de 
volgende link: 

Klik hier om het onderzoek in te vullen. 

Vragen? 

Heb je verdere vragen over deze vragenlijst, dan kun je contact opnemen met Dennis 
Zijlstra (dennis.zijlstra@knvb.nl).  

Bij voorbaat dank voor je deelname! 
 
Met vriendelijke groeten, 
KNVB 

 
 

https://diy.smartallies.nl/s/nl/5ac4c1cd8296c/a6dea59ead8401f
mailto:dennis.zijlstra@knvb.nl


 

Bijlage 5 

Enquête 
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Indien 11 tegen 11:  
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Indien 7x7: 
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