
                                     
 

Aanleiding: 

Het bestuur van FC Medemblik heeft tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd of 

er leden bereid waren een onderzoekscommissie op te zetten. Het bestuur wilde 

onderzoeken hoe de leden die op de zondag spelen staan tegenover een overstap naar 

de zaterdag. Deze vraag komt voort uit de volgende argumenten: 

 Het blijkt echter een lastige opgave om voor de zondag heren selectie de 

randvoorwaarden -1e en 2e elftal- op orde te krijgen. Een gevolg hiervan is dat er 

weinig tot geen aansluiting is vanuit de jeugd met het seniorenvoetbal, en er dus 

na de JO-19 elftallen veel spelers stoppen. Wanneer alle teams op zaterdag 

zouden spelen zou er na de O19 teams meer keuze -prestatief en recreatief- zijn 

voor het elftal waar je als jeugdspeler naar kan doorstromen.    

 Een trend die hierbij door het bestuur wordt waargenomen is dat er in het 

voetballandschap een verschuiving plaats vindt binnen het jeugdvoetbal. Steeds 

meer jonge spelers die op zaterdag spelen willen dit blijven doen. De KNVB heeft 

middels een proefinschrijving getoetst hoe dat binnen West-1 is. Daaruit blijkt dat 

bij de JO17 (waar onze teams naar de zondag gaan) 80% van de teams die 

hebben meegedaan aan de proefinschrijving kiezen voor zaterdag voetbal. 

 Door de terugloop in elftallen bij zowel de zaterdag senioren, als zondag senioren 

is er op speeldagen in de middagen een slechte doorloop in de kantine. Wanneer 

alle wedstrijden op één dag zouden zijn verbeterd dit. Het volgende hangt hier 

aan vast: 

o Door de slechte doorloop is het voor vrijwilligers ook niet leuk om in de 

kantine te staan. Je staat natuurlijk het liefst in een bruisende, volle 

kantine. 

o Hierdoor is het lastiger om invulling te geven aan vrijwilligerstaken. 

 

De onderzoekscommissie: 

De onderzoekscommissie bestond uit 5 personen. Timo Snel, Mandy Mol, Klaas Stapel, 

Ab Hoekstra en Robin Hoeve. Na de eerste bijeenkomst is Ab Hoekstra afgehaakt en is 

de onderzoekscommissie met 4 personen doorgegaan. 

 

Het onderzoek: 

Het onderzoek is gedaan middels vraag en antwoord bijeenkomsten met de teams vanaf 

de JO15-1 en ouder. Iedere trainer/coach van deze teams is benadert maar het is lastig 

gebleken om iedereen te spreken te krijgen. In dit onderzoek zijn de meningen van de 

volgende teams gehoord: JO15-1, JO17-1, JO17-3, JO19-1, MO19, Dames 1 en de  



                                     
 

Heren 1. Wij hebben als onderzoekscommissie geprobeerd doormiddel van een 

rolverdeling –voor zaterdag, tegen zaterdag- tijdens de bijeenkomsten reacties te 

ontlokken bij de teams. Dit om niet alleen te horen zaterdag of zondag maar ook de 

redenen hierachter. Dit is bij het ene team beter gelukt als bij het andere team. Wij 

hebben de zondag heren 3 niet meegenomen in dit onderzoek omdat zij naar eigen 

zeggen meteen stoppen wanneer er voor zaterdag gekozen wordt, en dit misschien nog 

maximaal 3 jaar voetbalt. 

 

Resultaten:  

 

Bij deze grafiek zijn er uiteraard een aantal kanttekeningen die wij per doelgroep willen 

benoemen: 

JO15-1 De jongens die expliciet zondag hebben aangegeven als speeldag zien op 

zaterdag meer kans om een baantje te vinden of al te hebben. 

JO17-3 Deze groep leek het allemaal niet zo heel veel te boeien en er was weinig 

interactie met de groep. Er zijn dan ook niet echt specifieke redenen te noemen waarom 

zaterdag of waarom juist zondag. Wat wel opviel en ook benoemd moet worden is dat de 

coach het gevoel heeft dat het bestuur (of de commissie die hier wat mee moest) er in 

het verleden niet alles aan gedaan heeft om jeugd te behouden. En dat dit met een 

eventuele overstap naar de zaterdag niet opgelost wordt maar als actiepunt nog steeds 

van belang is.  
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JO17-1 Bij deze jongens is er een groepje die stelt het “wel lekker” te vinden om op 

zondag te kunnen uitslapen en lekker vrij te zijn. Daar in tegen is ook werk voor deze 

groep een belangrijke drijfveer om voor de zondag te kiezen. Wat meespeelt binnen 

deze groep is dat een aantal jongens op de vrijdag avond aan zaalvoetbal doen. Ook 

leeft de gedachte dat je op de zaterdag verder moet reizen voor de uitwedstrijden. 

JO19-1 De grootste kanttekening bij deze groep is de waarde van hun oordeel. Naar het 

schijnt stoppen van dit team aan het eind van het seizoen 6 spelers. De commissie denkt 

wel dat het goed is wanneer hier aandacht aan besteed wordt. Een aantal leven met de 

gedachte dat wanneer ze niet in de heren 1 komen er geen teams voor hun zijn. De 

spelers die overblijven hebben aangegeven voor een specifieke dag gekozen te hebben 

in verband met werk en het idee dat het zaterdag niveau lager is. Zij weten niet dat de 

club de teams op zaterdag middels een “vrije inschrijving” kan inschrijven. Ook wordt er 

–door een enkeling- als reden opgegeven dat wanneer er op zaterdag gevoetbald wordt 

dit goed te combineren is met andere sporten. 

MO19-1 De meiden van deze leeftijdsgroep hebben -net als hun leeftijdsgenoten van 

het mannelijk geslacht- te maken met werk en uitgaan. De meiden zelf neigen richting 

de zaterdag. De coach van deze meiden gaf aan dat er in het verleden wat betreft deze 

groep voor de meiden gekozen is voor de zondag omdat het team dan spelers vanuit de 

MO17 kunnen “lenen” die op zaterdag spelen. Het lenen van spelers onderling is iets om 

rekening mee te houden in de “voorkeurstijd”  waarop thuis gespeeld wordt. 

Dames 1 Wat binnen dit team heel sterk leeft is dat ze hun best hebben gedaan om op 

het niveau te komen waar zij nu spelen. Zij vrezen dat bij een overstap begonnen moet 

worden in de allerlaagste klasse. De commissie heeft benoemd dat het bestuur de opties 

hierin met de “club ondersteuning” van de KNVB heeft opgenomen maar dat hier geen 

beloftes over gemaakt kunnen worden. Daarnaast werken er een aantal van de jongere 

dames op de zaterdag en zij zien binnen hun werk niet te mogelijkheid dit op een andere 

dag te kunnen doen. 

Heren 1 De overwegende keuze voor de zondag is dat er op zaterdag gewerkt wordt. 

Daarnaast leeft de gedachte dat het zaterdag niveau lager is als het niveau waar ze nu 

op spelen. De redenen achter het kiezen voor “beide dagen” terug leest is dat het ook 

afhangt wie er van het huidige team allemaal mee gaat naar de zaterdag en hoe de 

selectie samenstelling er dan uit komt te zien. Sommige mensen maakt het niks uit “als 

het maar weer gezellig wordt”.     


