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Zomeravondvoetbal 
op de kaart 
gezet
Inmiddels zijn er al veel verenigingen in Nederland waar 
het seizoen wordt verlengd door een zomeravondvoetbal-
activiteit. Op de kaart staan al 94 vlaggetjes. Nederland 
telt echter ruim 3.200 clubs. Oftewel nog meer dan 
voldoende kans om een succesvol evenement 
voor uw leden te organiseren. Voetballen in 
de mooiste periode van het jaar. Dat willen 
we allemaal. 
Kies voor zomeravondvoetbal.
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Samen met deze verenigingen werkt de KNVB met passie aan de toekomst. Om voetballiefhebbers een leven 
lang te laten genieten van voetbal, de mooiste sport die er is. Met Zomeravondvoetbal kan dat het hele jaar door. 
Zomeravondvoetbal is een  vraaggestuurd voetbalaanbod dat de KNVB samen met verenigingen heeft ontwikkeld. 
Veel voetballers, en dan met name oudere jeugd en jong volwassenen, willen tijdens de zomermaanden lekker 
door kunnen voetballen. En dat ze dit het liefste bij hun eigen vereniging doen. Verenigingen op hun beurt zien 
enerzijds de potentie, maar ervaren anderzijds ook nog een aantal praktische knelpunten. Met dit magazine hoopt 
de KNVB verenigingen te inspireren om de mogelijkheden van Zomeravondvoetbal te ontdekken en te leren van 
goede initiatieven van collegaverenigingen. Veel leesplezier!

Waarom 
Zomeravondvoetbal? 
     

Welke ondersteuning biedt de KNVB 
bij Zomeravondvoetbal?

Hoe organiseer je 
zomeravondvoetbal?

Wat is zomeravondvoetbal?

Waarom beginnen 
met zomeravondvoetbal?

In welke maanden kun je Zomeravond-
voetbal het beste aanbieden?

Hoe vaak per week bied je 
Zomeravondvoetbal aan?

Wanneer informeer je spelers voor het 
komende Zomeravondvoetbal-seizoen?

De KNVB biedt meerdere manieren van ondersteuning. In de 
vorm van informatie en advies en concrete middelen zoals 
wervings- en communicatiemateriaal. Zo stelt de KNVB fly-
ers, banners en posters beschikbaar die vereniging kunnen 
personaliseren met hun eigen tekst. Interesse? Vraag de 
materialen aan via zomeravondvoetbal@knvb.nl. 

Inventariseer of er behoefte is aan voetbalaanbod tijdens de 
zomer. Is die er? Zorg dan voor de randvoorwaarden: stel 
velden, kleedkamers en eventueel kantine beschikbaar en 
schakel vrijwilligers in die het sportpark open willen doen 
of een bardienst willen draaien. Bepaal vervolgens in welke 
spelvorm je zomeravondvoetbal giet en maak veel promotie. 
Ondersteuning nodig? Neem gerust contact op zomer-
avondvoetbal@knvb.nl.

Een lekker ontspannen potje voetbal onder de zomeravond-
zon op de club. Hoe zomeravondvoetbal wordt gespeeld 
(recreatief, competitief, heel veld of half veld, voor leden en/of 
niet-leden, enz.) bepalen clubs helemaal zelf. Dat geldt ook 
voor de spelregels. Er is grote behoefte om tijdens de zomer 
door te voetballen maar er zijn nog weinig verenigingen die 
het aanbieden.

Zomeravondvoetbal is een perfecte gelegenheid om nieuwe 
leden kennis te laten maken met de vereniging. Extra leden 
betekent extra kantine-inkomsten, vrijwilligers, enzovoorts. 
Voor leden is zomeravondvoetbal een leuke manier om tij-
dens de zomer fit te blijven en contact te houden met andere 
leden.

Uit onderzoek onder verenigingen blijkt dat de meeste clubs 
Zomeravondvoetbal voorkeur geven aan de maand juni aan-
bieden gevolgd door juli. Deze maanden sluiten nog aan op 
het seizoenseinde en komen voor de vakanties in augustus.

Dat bepaal je helemaal zelf. De meeste verenigingen orga-
niseren het een avond per week, maar er zijn er ook die het 
twee keer aanbieden. 

Begin niet te laat maar zeker ook niet te vroeg. In de winter 
is de zomer nog te ver weg. Communiceer dus in het voor-
jaar (maart-april) als het aanbod in juni start. Een tot twee 
maanden van tevoren is voor het gros van de vereniging het 
meest logische moment om Zomeravondvoetbal onder de 
aandacht te brengen. 



bij nsc nijkerk

Nijsoco heeft inmiddels 
een wachtlijst van 10 teams

Toen NSC 11 jaar geleden een kunst-
grasveld kreeg, was het toenmalig eer-
ste elftalspeler Mickel van de Poll die 
met het idee voor zomeravondvoetbal 
kwam. NSC is de ‘kleine’ club in Nij-
kerk en het wilde zichzelf graag profile-
ren en op de kaart zetten. Dat is gelukt. 
Nijsoco is een toernooi dat leeft. Waar-
voor een wachtlijst geldt voor deelne-
mende teams. De cup is zelfs al een 
keer gestolen waarna op Facebook te 
volgen was welke omzwervingen de 
beker allemaal maakte.

NSC start met Nijsoco direct na afloop 
van het seizoen. De competitie loopt 
door tot aan de bouwvak, 5 avonden 
en een slotdag. Er doen 37 herenteams 
en 12 damesteams mee aan het toer-
nooi. Op de slotdag is er bovendien 
een jeugdtoernooi voor welpjes, E- 
en F-pupillen waar ook nog eens ruim 
300 kinderen aan deelnemen. Zo zorgt 
Nijsoco ook voor nieuwe aanwas voor 
NSC. De damesteams spelen om de 
Copa Chica Bonita, bij de heren staat 
naast de Copa del Sol ook nog de 

Copa Cerveza op het spel en de kinde-
ren strijden om de Copa el nino. 

NSC probeert telkens iets extra’s te 
doen. Zo is er elke avond een barbe-
cue en wordt er een sponsoravond 
georganiseerd. Op de slotdag staat 
er een enorme feesttent op het ter-
rein met een podium voor optredende 
artiesten en dj’s. Nijsoco vraagt om een 
stevige organisatie. De voorbereidin-
gen worden door 7 leden gedaan. Op 
de avonden zelf zijn er een kleine 45 
vrijwilligers actief van ballenjongen tot 
scheidsrechter. Op de slotdag van het 
toernooi wordt alweer gestart met de 
voorbereiding voor het volgende jaar.

Voetbal!

Bij NSC is zomeravondvoetbal net zo ingeburgerd als alle andere 
voetbalvormen. Nijsoco (Nijkerkse Someravond Competitie) is al 
weer toe aan zijn elfde editie. Gedurende 5 avonden en 1 dag 
strij den ruim 400 voetballers om de roemruchte Copa Del Sol.

DE CLUB - NSC

• 300 leden 
• 1 kunstgrasveld
• Bestaat sinds 1933
• 5 senioren teams
• 9 jeugdteams
• 2 zaalvoetbalteams

WWW.NSC-NIJKERK.NL

VOORDELEN 
ZOMERAVONDVOETBAL 
VOOR NSC

• Zichtbaarheid vergroten
• Nieuwe leden
•  Extra inkomsten/

investeringsmogelijkheden



4 | 5Zomeravondvoetbal

Daarom Zomeravondvoetbal
Steeds meer verenigingen starten met Zomeravond

voetbal. De KNVB vroeg clubs die vorig jaar zijn  
gestart met Zomeravondvoetbal naar hun  
ervaringen. En die spreken voor zich: vrijwel  

alle verenigingen bieden ook dit jaar  
Zomeravondvoetbal aan. En er zijn  

nog meer interessante en  
positieve resultaten. 

AANBOD SPELERS

waarschijnlijk / 
zeker wel

49% ...  om leden  
meer te kunnen 
bieden

...  om extra  
inkomsten

 te genereren

Hebben ze 
onder steuning nodig 
van de KNVB?

Is het goed 
als KNVB 
helpt met organiseren  
en promoten?

Leuk als mijn 
vereniging 
iets zou organiseren  
en promoten

73%

89%

84%

Is de club in de zomer gesloten?

37%

NEE

Om leden iets extra’s 
te bieden (67%)

Velden moeten 
herstellen 
(71%)

DE VOETBALMOGELIJKHEDEN

JA
63%

Heeft jouw club weleens iets 
georganiseerd in de zomermaanden? Spelers willen door 

kunnen blijven voetballen, blijkt 
uit een grootschalig onderzoek onder 
verenigingen. De resultaten ziet u hier

boven. De potentie voor vereniging is even
eens evident: meer leden betekent meer inkom
sten, meer potentiele vrijwilligers, enzovoorts. 

Maar nog weinig verenigingen benutten deze kans.

Waarom Zomeravondvoetbal ?

...  om in conditie  
te blijven

...  vanwege het  
lekkere weer74%

75%

van de actieve voetballers voetbalt 
einde competitie graag door...

60% 40%

van degene die willen  
voetballen kunnen dat niet...

...  omdat de club  
dicht is

...  omdat er niets  
georganiseerd wordt44%

53%

Als er in de toekomst Zomeravond
voetbal wordt georganiseerd ben je dan 
geïnteresseerd om deel te nemen?

JA
76%

Competitie
Vrijblijvend
Toernooien

36%
35%
22%

HOE?

1x per week
13x per 
maand

63%

22%

HOE VAAK?

Liefst  
‘s avonds

92%

WANNEER?

Op de 
eigen club 97%

WAAR?

DE VOETBALWENS DE VOETBALVRAAG

Zou jouw vereniging iets 
willen organiseren?

...  om tege 
moet te komen 
aan behoefte  
v.d. leden

JA
93 %

93% van de clubs die  
vorig jaar biedt ook dit  
jaar ZAV aan

Zomeravondvoetbal  
wordt meestal in juni en juli  
georganiseerd

De maanden maartapril zijn  
voor de meeste clubs het  
moment om te communiceren  
over het komende ZAVseizoen

(54%) van de verenigingen biedt 
Zomeravondvoetbal een keer per  
week aan. 30% van de clubs  
organiseert vaker dan eens per  
week Zomeravondvoetbal.

Redenen voor clubs om geen  
Zomeravondvoetbal aan te bieden  
zijn: 60% i.v.m. herstel van de  
velden 10% i.v.m. beschikbaarheid 
vrijwilligers en te weinig animo

De meeste spelers komen  
uit de leeftijds categorieën  
19 24 jaar en 25 jaar en ouder

45%

31%

24%

31% ontvangt 
21 spelers of meer 

45% van de clubs  
ontvangt per avond  
11  20 spelers
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ONDERSTEUNING KNVB
40% van de vereniging heeft behoefte aan  
ondersteuning van de KNVB in de vorm van:

Waardering verenigingen ondersteuning KNVB

40%

Neem voor ondersteuning contact op met de KNVB via zomeravondvoetbal@knvb.nl

wervings en 
communicatie
materialen

draaiboek  
toernooi



bij FC meppel

Als FC Meppel iets doet, 
dan doet ze het goed

FC Meppel kent al jaren een toene-
mende vraag onder senioren om door 
te mogen trainen in juni. Het jubileum-
jaar is een uitgelezen mogelijkheid om 
hieraan gehoor te geven. De voorzitter 
vroeg Frans Schrotenboer om de orga-
nisatie op zich te nemen. In november 
is Frans met nog twee leden begonnen 
met een draaiboek. Omdat het voor de 
drie organisatoren allemaal nieuw was, 
moest er veel worden uitgezocht, zoals 
veldschema’s, scheidsrechters en 
vrijwilliggers. Het stappenplan van de 
KNVB vormde een goede basis.

Het zomeravondvoetbal FC Mep-
pel is verdeeld over vier weken en 
elke week wordt er op drie avonden 
gevoetbald. Op dinsdag door senioren 
recreatief, op woensdag door dames 
en op donderdag door senioren, maar 
dan prestatief. Elke avond kent twee 
poules van maximaal acht teams. Op 

het kunstgrasveld van MSC gebruik 
gemaakt.

Ondanks dat de reeks nog niet is 
begonnen, heeft Frans al zoveel posi-
tieve reacties ontvangen dat hij nu al 
weet dat dit initiatief volgend jaar een 
vervolg gaat krijgen. ‘Het is mooi om 
te zien dat dit soort activiteiten men-
sen verbindt’, aldus Frans. ‘Het is ook 
voor niet-leden en er zijn al heel veel 
aanmeldingen van de andere twee 
verenigingen in Meppel, maar ook uit 
bijvoorbeeld Zwolle. Dat gaan we op de 
avonden zelf ook stimuleren, met een 
hapje, een drankje en leuke muziek.’

Voetbal!

Als je 85 jaar bestaat, dan is dat reden voor een feestje. Om de viering een extra feestelijk tintje te 
geven organiseert FC Meppel een zomeravondreeks. En als ze bij FC Meppel iets doen, dan doen ze 
het goed. Er wordt in totaal 12 avonden lang gevoetbald, met op de laatste avond een knalfeest om 
het jubileum te vieren.

DE CLUB - FC MEPPEL

•  800 leden (waarvan 200 
dames/meisjes)

• 4 velden waarvan 1 kunstgras
• Bestaat sinds 1930
• 14 senioren teams
• 28 jeugdteams

WWW.FCMEPPEL.NL

VOORDELEN 
ZOMERAVONDVOETBAL 
VOOR FC MEPPEL

• Vergroten betrokkenheid
• Inkomsten uit horeca
• Verbinden

de slotavond, vrijdag 26 juni wordt 
er per poule een prijs uitgereikt. Er 
wordt gespeeld op half veld, 7x7 met 
pupillengoals. Om al deze wedstrijden 
mogelijk te maken, wordt er ook van 



De praktijk bewijst het en ook uit het onderzoek van het ledenpanel komt het naar voren. Zomeravond-
voetbal kan eenvoudig een meerwaarde vormen voor verenigingen. Het mes snijdt aan twee kanten. 
Spelers kunnen lekker doorvoetballen in de zomer waardoor ze fit blijven. De clubs hebben meer kans op 
extra leden, inkomsten en vrijwilligers. We hebben de belangrijkste voordelen van Zomeravondvoetbal 
voor u op een rij gezet.

Wat biedt Zomeravondvoetbal?

Extra
binding

Extra
leden

Extra
lang open

Extra
inkomsten

Extra
handen

Bij Zomeravondvoet-
bal snijdt het mes 
aan twee kanten. 
Spelers kunnen 
lekker door voetbal-
len in de zomer 
waardoor ze fit 
blijven. Verenigingen 
krijgen extra leden, 
inkomsten en vrijwil-
ligers.

Bestaande leden 
kunnen bij Zomer-
avondvoetbal niet-
leden en/of oud-
leden op een leuke 
en ontspannen 
manier (opnieuw) 
kennis laten maken 
met voetbal. Een 
enthousiaste 
zomer-introducé 
speelt het seizoen 
erop misschien al 
mee bij een elftal.

Dankzij zomeravond-
voetbal is een  
vereniging het hele 
jaar open en worden 
de velden en accom-
modatie optimaal 
benut. Voor vereni-
gingen die de velden 
van de gemeenten 
huren kan het 
jaarrond-open- 
zijn een argument  
zijn om (een) 
kunst grasveld(en) 
aan te leggen.

Meer leden betekent 
meer inkomsten. 
Inkomsten uit 
contributie en 
inkomsten uit bijvoor-
beeld kantineomzet. 
Vergeet niet: ook de 
aanhang van leden 
koopt een drankje 
of broodje in de 
kantine.

Vrijwilligers zijn het 
cement van de club: 
ze houden de boel 
bij elkaar. Samen 
zorgen ze dat allerlei 
verenigingstaken 
zoals bardiensten, 
het fluiten van 
jeugdwedstrijden 
of het plegen van 
onderhoud gedaan 
worden. Hoe meer 
vrijwilligers hoe 
sterker de vereniging.



bij SCO/TOFS 

Alles voor het goede doel

Het wordt de derde editie dit jaar, maar 
het miniveldtoernooi is nu al een begrip 
in de regio Oosterhout. Oorspronkelijk 
was het toernooi bedoeld om spon-
soren te werven voor de club. Zeuven 
nam deel aan het televisieprogramma 
Leven als een prof en maakte die deel-
name bijzonder door aan elk doelpunt 
dat seizoen een bedrag te koppelen 
bestemd voor Spieren voor Spieren. 
Om dat bedrag nog verder te verhogen 
werd het miniveldtoernooi bedacht.

Ook van deze derde editie gaat een 
deel van de opbrengst naar een goed 
doel, stichting Little dreams. Door deze 

de barbecue voor elke deelnemer en 
de afsluitende feestavond met diverse 
optredende artiesten. In totaal nemen 
32 teams deel aan het toernooi. Velen 
doen het echt voor de gezelligheid, het 
samen zijn en het feestje na afloop. De 
barbecues worden ontstoken op het 
moment dat de finale begint. Na afloop 
krijgt ieder team een eigen schaal met 
vlees en kan het feest beginnen. 

Het miniveldtoernooi van SCO/TOFS 
is een sterk bezet eendaags toernooi 
dat wordt gespeeld op een kwart veld 
met doelen van 3x2 meter, 5 tegen 5 
volgens de zaalvoetbalregels. De deel-
nemers zijn verdeeld in 4 poules. Het 
toernooi is gekwalificeerd als het beste 
toernooi in de regio en elk jaar wordt er 
wel weer iets nieuws aan toegevoegd. 
Nieuw dit jaar zijn de sprinkussens voor 
de kinderen, het schminken en de real-
time scores op de televisieschermen.

Voetbal!

Er zijn bij elke vereniging elftallen die net iets meer betrokken zijn dan anderen. Het ‘zeuvende’ van 
SCO/TOFS uit Oosterhout is zo’n elftal. Een hechte vriendenclub die van alles voor de club organi-
seert om te helpen. Naast een voetbalquiz en een feestavond ook een miniveldtoernooi als de com-
petitie is afgelopen.

DE CLUB - SCO/TOFS

•  600 leden 
•  1 kunstgrasveld
•  Bestaat sinds 1935
•  7 senioren teams
•  28 jeugdteams

WWW.SCO-TOFS.NL

VOORDELEN 
ZOMERAVONDVOETBAL 
VOOR SCO/TOFS

•  Sponsorwerving
•  Nieuwe aanwas
•  MVO

MINIVELDTOERNOOI
SCO/TOFS

koppeling wordt het gemakkelijker 
om sponsoren te werven en door veel 
sponsoren wordt het goede doel beter 
geholpen. Het overige deel van het 
inschrijfgeld van de teams gaat op aan 



Hoe organiseer ik  
 Zomeravondvoetbal?

Zomeravondvoetbal 
in 5 stappen

2 5

3 4

1

Tip Vraag voor promotiemateriaal het communicatiepakket Zomeravondvoetbal aan!  
Kijk hiervoor op voetbal.nl/zomeravondvoetbal

Is Zomeravondvoetbal iets voor uw 
vereniging? Vraag het uw leden. 
Bijvoorbeeld steekproefsgewijs in 
de wandelgangen, via een poll op 
de website of mail met alle leden 
voor een mini-enquête. Echter soms 
ontstaat een behoefte pas vanaf het 
moment dat iets wordt aangeboden. 

Vind binnen de club iemand die de 
kartrekker voor het Zomeravondvoet-
bal wil zijn. Dat kan één persoon zijn, 
maar natuurlijk evengoed een com-
missie. Dat vergemakkelijkt de orga-
nisatie en de communicatie.

Clubs en spelers bepalen zelf hoe ze 
Zomeravondvoetbal spelen. Een open 
instuif of competitie, 4 tegen 4 op een 
kwart veld of 7 tegen 7 op een half 
veld; alles kan! De invulling zal ook 
afhangen van het aantal deelnemers. 
We hebben een aantal voorbeelden 
voor u op een rij gezet op pagina 11.

Laat alles en iedereen weten dat uw 
vereniging Zomeravondvoetbal aan-
biedt. Plaats een bericht op de club-
website of in het clubblad, deel flyers 
uit op speeldagen en zegt het voort. 
Als u een competitie start benader 
dan ook andere verenigingen en maak 
gebruik van de plaatselijke media. 
Werf naast spelers ook vrijwilligers.

Alles in gereedheid gebracht? 
Genoeg animo? Dan is het tijd voor 
een lekker potje Zomeravondvoetbal! 
Goed voor spelers maar zeker ook 
voor de club. Om te zorgen dat het 
aantrekkelijk is en blijft, kiezen veel 
verenigingen die al ervaring hebben 
met Zomeravondvoetbal ervoor om af 
te sluiten met een feest of een 
barbecue.

Stel (een) veld(en), materiaal en 
kleedkamers beschikbaar en zorg 
indien gewenst dat uw kantine open 
is. Als u velden van de gemeente 
huurt, informeert u beter eerst naar 
de mogelijkheden. Inventariseer ook 
of er in de zomerperiode vrijwilligers 
beschikbaar zijn die bijvoorbeeld het 
sportpark willen openen en/of een 
bardienst kunnen draaien.

1 Peil de behoefte

4 Bepaal het aanbod 5 Maak promotie 6 Let’s play!

2 Zorg voor  
 een initiator

3 Regel de
 randvoorwaarden



bij Avv Swift

De deelnemende teams 
regelen alles zelf

Vanaf het dakterras van het nieuwe 
clubgebouw is er prachtig uitzicht op 
de drie kunstgrasvelden ingeklemd tus-
sen de Zuidas en de woonblokken van 
Amsterdam Zuid. Avv Swift is een grote 
vereniging met 26 seniorenteams. Het 
zomeravondtoernooi is alleen voor de 
eigen teams waarbij de selectieteams 
zijn uitgesloten. Het toernooi is name-
lijk ook bedoeld om elkaar beter te 
leren kennen. Om te zorgen dat er elke 
avond voldoende spelers per team 
zijn, mag er gebruik worden gemaakt 

van inleenkrachten. Dat heeft zelfs al 
gezorgd voor extra ledenaanwas. 

Het toernooi is opgezet volgens de 
regels van het 35+-voetbal. Er wordt 
gespeeld op 6 avonden en elk team 
speelt 2 wedstrijden van 40 minuten 
per avond. Na drie weken wordt de 
poule-indeling herzien en worden de 
sterkere teams bij elkaar in een poule 
geplaatst. Het bestuur hoeft alleen 
maar te faciliteren. De teams regelen 
verder alles onderling. De winnaar van 

het toernooi is verantwoordelijk voor de 
organisatie van het volgende jaar. De 
teams fluiten elkaars wedstrijden, rui-
men zelf de doelen op en hebben om 
beurten corvee. Het toernooi is lean en 
mean opgezet. Het draait tenslotte om 
het voetbal en natuurlijk de derde helft. 

Het toernooi wordt elk jaar geevalueerd 
en heeft daardoor al wel een aantal 
veranderingen ondergaan. Zo is het 
van 8 naar 6 avonden gegaan en is de 
woensdagavond ingeruild voor donder-
dagavond. Door goed te luisteren naar 
de wensen en aan te passen, is er een 
stabiele, leuke seizoensverlenging ont-
staan die populair is bij de leden.

Voetbal!

Langs de lijn hoor je vaak dat het zo jammer is dat wanneer het 
weer mooi wordt, het voetbal stopt. Ook bij Avv Swift. Daar namen 
de seniorenteams uiteindelijk zelf het initiatief om na het seizoen 
tot aan de vakantie door te spelen. Dat was vijf jaar geleden. Ook 
dit jaar gaan er weer 16 teams strijden om een fantastisch prijzen-
pakket. Vorig jaar was de hoofdprijs 15 paar schoenveters...

DE CLUB - AVV SWIFT

• 1.300 leden 
• 3 kunstgrasvelden
• Bestaat sinds 1910
• 26 senioren teams
• 40 jeugdteams

WWW.AVVSWIFT.NL

VOORDELEN 
ZOMERAVONDVOETBAL 
VOOR AVV SWIFT

• Betrokkenheid bij club
• Vergroten onderlinge band
• Nieuwe aanwas

A.V.V.

SWIFT
opgericht 1 9 1 0



Bepaal zelf jouw
 Zomeravondvoetbal

Zomeravondvoetbal kun je op tal van manie-
ren spelen. Jullie eigen inbreng bepaalt het 
succes van het evenement. Er zijn een aantal 
variatiemogelijkheden in de vorm, de regels, 
de organisatie en de aankleding. Lees hieron-
der wat er allemaal mogelijk is.

Speel met de regels
Zaalvoetbalregels, veldvoetbalregels, aangepaste regels. 
Voetbal biedt veel mogelijkheden. Ingooi, intrap. Wel 
of geen slidings of lichamelijk contact. Met of zonder 
scheidsrechter want het gaat immers ook om gezellig-
heid. Beëindig elke wedstrijd eens met een penaltyreeks 
zoals bij de F en E-pupillen. Voer een handicapregel in 
voor teams die met selectiespelers aantreden.

Speel met de 
voetbalvorm
Van 4 tegen 4 tot 11 tegen 11, alles 
kan. Met grote doelen, pupillen-
doelen of zelfs poortjes, twee of 
vier. Ook de veldgrootte mag vari-
eren van een heel veld, half veld tot 
zelfs een kwart veld. Hoe lang wil 
je spelen? Gemengd of met aparte 
poules voor vrouwen of 35+’ers?

Speel met de 
aankleding
Zomeravondvoetbal is zo leuk als 
je zelf bedenkt. Wat dacht je van 
een barbecue na afloop of een 
heuse feestavond, compleet met 
live-muziek. Ludieke prijzen, kop-
peling met een goed doel. Combi-
naties met loterijen of sponsorwer-
ving. Activiteiten voor de kinderen 
of bijzondere (aan)kleding. Jullie 
creativiteit bepaalt het succes.
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Speel met de 
organisatievarianten
De opzet van zomeravondvoetbal kan variëren. Alleen 
voor leden of voor iedereen? Prestatiegericht of alleen 
recreatief, of beide? Op een vaste doordeweekse avond 
of juist op een zaterdag of zondag? Misschien zelfs wel 
met een open instuif. Verspreid over meerdere dagen of 
een eendaagse activiteit? Alleen trainen of in competi-
tievorm?



Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het organiseren van 
Zomeravondvoetbal op uw vereniging? Kijk voor meer informatie 
op www.voetbal.nl/zomeravondvoetbal of neem contact op met 
de KNVB via zomeravondvoetbal@knvb.nl

HULP BIJ 
ZOMERAVONDVOETBAL?

Dit magazine over Zomeravond-
voetbal is een uitgave van:

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergse weg 56-58, Zeist
Postbus 515, 3700 AM Zeist
(0343) 499 211

Ontwerp, opmaak en productie:
Admix, Rotterdam

Speciale dank aan:
FC Meppel, SCO/TOFS, 
Avv Swift, NSC Nijkerk

Foto’s:
Knvb.nl, Sjoerd de Jonge (Admix)

Meer informatie:
Mail naar zomeravondvoetbal@knvb.nl

COLOFON

Deel je Zomeravond 
voetbalmomenten met ons 

#zomeravondvoetbal         
facebook.com/zomeravondvoetbal

Vink aan wat voor jouw 
vereniging van toepassing is:

 er zijn na het seizoen nog een aantal data vrij?

 er is een veld beschikbaar?

 er is behoefte vanuit de buurt of de vereniging?

 er zijn vrijwilligers beschikbaar?

Alles aangevinkt? 
Dan is jouw vereniging 
Zomeravondvoetbal-proof!


