
Belangrijkste resultaten: E- en F-pupillen op de zondag?
Onderzoek verenigingspanel in de districten Oost, Noord, West I, West II en Zuid I

Resultaat: 84% van de verenigingen vindt dit geen goed idee 

Dit onderzoek van het verenigingspanel is uitgevoerd in vijf van de zes districten. 547 verenigingen hebben 
de vragen van het onderzoek beantwoord. Dit is een derde van de verenigingen die waren uitgenodigd. 

Verschillen tussen districten en omvang verenigingen?
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Is het verplaatsen van wedstrijden van de E- en F- pupillen naar 
de zondag een optie voor jullie vereniging?

Nee, wij hebben geen problemen met 
de veldenbezetting op zaterdag

Nee, wij spelen uit principe niet op 
zondag

Nee, om een andere reden

Ja, dan zou er meer ruimte komen op 
de zaterdag

Ja, wij herkennen dit als een 
ontwikkeling

Ja, om een andere reden

In district West I zijn de meeste voorstanders voor een verplaatsing van E- en F- pupillen op de 
zondagochtend te vinden (35% van de 108 verenigingen ziet dit graag veranderen). 16% van de 
verenigingen uit West I vindt dit wenselijk vanwege problemen met de veldenbezetting. Op de vraag welke 
categorieën de vereniging naar de zondag zou willen verplaatsen, kan gesteld worden dat hoe jonger de 
categorie, des te meer deze in aanmerking komen voor verplaatsing naar de zondag.

In de overige districten ligt het percentage verenigingen dat voorstander is van een verplaatsing veel lager: 
tussen de 8 en 13%. 

Los van verschillen in de districten zijn het vooral verenigingen met meer dan 750 leden die last lijken te 
hebben van de veldenbezetting en de verplaatsing als mogelijke oplossing zien. 



Onderzoek verenigingspanel in districten Oost, Noord, West I, West II 
en Zuid I: E- en F-pupillen op de zondagochtend? 

Opmerkingen en Tips

Conclusie en vervolg

Een grote meerderheid van de verenigingen die mee hebben gedaan met het onderzoek vindt het geen 
goed idee om de E- en F- pupillen naar de zondag te verplaatsen. Alleen in district West I lijkt er op dit 
moment bij een deel van de verenigingen draagvlak te zijn voor een verandering. Een derde van de 
verenigingen uit West I die hebben meegedaan aan het onderzoek vindt het een goed idee om de E- en F-
pupillen op zondag te laten spelen.

Als KNVB willen we de competities zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van de 
verenigingen. In district West I is het wellicht een optie om in een aantal competities de wedstrijden van de 
E- en F- pupillen op zondag te spelen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we dit nader 
verkennen. 

“Onze leiders en trainers  spelen op zondag.”

“Een deel van onze leden is Christelijk en mag niet voetballen op zondag en we verwachten een tekort aan 
vrijwilligers op zondagmorgen te hebben”

“Het levert kaderproblemen op zondag op.”

“We spelen uit principe niet op zondag.” “Te veel belasting van onze vrijwilligers.”

“We hebben al een vol wedstrijdprogramma voor de senioren op zondag.” “Geen ruimte.”

“Zondag nu de enige dag is waarop met het gezin iets gedaan kan worden.”

Tip: “Betrek de ouders bij het besluit als er iets zou veranderen”

Heeft jullie vereniging vragen naar aanleiding van dit onderzoek? Mail dan naar verenigingspanel@knvb.nl

Tip: “Probeer voor de grote verenigingen de thuis- en uitwedstrijden goed te verdelen”


