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2. Niet uit te werken opties 

 

2.1 Extra prestatie eerste elftal senioren op zaterdag 

Het is niet wenselijk om zowel in de zondag- als zaterdagcompetitie een eerste elftal te hebben. Dit 

geeft onderlinge concurrentie in wie op welke dag wil spelen en komt beide elftallen niet ten goede. In 

het bijzonder is dat aan de orde bij de overgang van jeugdspelers naar de senioren. Ook bestaat de 

kans dat het elftal op zondag qua kwaliteit wordt uitgehold omdat spelers naar het zaterdagelftal gaan. 

Als club moet je vanuit je DNA een keuze maken. 

Deze optie is verder minder interessant geworden nu het mogelijk wordt met het eerste elftal 

horizontaal over te stappen van zondag naar zaterdag. Bovendien betekent een extra eerste elftal 

meer kosten (trainer, verzorger, vervoer, scheidsrechter KNVB) en begeleiding (leider, grensrechter, 

representatie bestuur). Het is de vraag of hier extra inkomsten in de kantine tegenover staan.  

Het is overigens nu al mogelijk om met een tweede elftal in de zaterdagcompetitie op prestatieniveau 

te spelen. Dit is een beleidskeuze. Het tweede zaterdagelftal speelt in de reservecompetitie en kan, 

onafhankelijk van het feit of het eerste ook in de zaterdagcompetitie uitkomt, via promotie terecht 

komen in de reserve hoofdklasse. Het niveau daarvan is minimaal vergelijkbaar met de 4e en zelfs 3e 

klasse van de eerste elftallen.  

 

 

2.2 Complete overgang senioren zondag naar zaterdag 

Er is op dit moment juist nog behoefte bij spelers om op zondag te spelen omdat zij dit al vele jaren 

gewend zijn. Indien spelen op zondag niet meer wordt aangeboden is er een groot risico voor 

ledenverlies. 

Uit de behoefteberekening 1 blijkt dat er bij deze optie afgerond 6 speelvelden (5,5) en 12 

kleedkamers nodig zijn.  

Het complex van Vogido kan niet met een vijfde en zesde veld worden uitgebreid. De ruimte daarvoor 

ontbreekt. De omvorming van een huidig grasveld in kunstgras levert wel meer speelbelasting op. De 

gemeente heeft in het kader van een bezuinigingsopdracht het onderzoek clustering voetbalvelden 

uitgevoerd en heeft een plan aanpak kunstgras vastgesteld. Op basis hiervan mag worden verwacht 

dat er de eerste jaren geen bijdrage van de gemeente te verwachten is voor een derde kunstgrasveld 

bij Vogido. Dit zou de club dan zelf moeten financieren (kosten zo’n € 500.000). Daarnaast is er extra 

kleedkamercapaciteit nodig, die eveneens door Vogido zelf moet worden gefinancierd. 

Deze optie komt pas in beeld als er meer bespelingsruimte op zaterdag kan worden gerealiseerd door 

verplaatsing van wedstrijden van een deel van de jeugd en vrouwen senioren naar de vrijdagavond of 

zondag. 



3. Uit te werken opties  

Bij het bepalen  van een keuze uit de hierna vermelde opties is het van belang eerst de ambitie van 

Vogido vast te stellen. Wat willen wij? Zo hoog mogelijk spelen ongeacht de reisafstand, waarbij de 

kans op wedstrijden in de regio minder is of spelen in een interessante competitie in de regio? De 

volgende vraag is dan in welke competitie de kans op realisering van de ambitie het grootste is: de 

zondagcompetitie of de zaterdagcompetitie? 

 

3.1 Prestatie-elftallen senioren blijven op zondag 
 

Omschrijving Eerste en tweede elftal blijven meedoen aan 
zondagcompetitie. Op prestatieniveau horen deze 
elftallen bij elkaar. 

Kansen speltechnisch Als er meer clubs in Enschede overgaan naar de 
zaterdag kan het voor spelers die alleen op zondag 
kunnen/willen spelen een reden vormen bij Vogido te 
blijven of naar Vogido te gaan. Dit kan Vogido in de 
zondagcompetitie sterk op de kaart zetten.  
Een kanttekening hierbij is dat we moeten bewaken dat 
het DNA van Vogido, dat het eerste zoveel mogelijk 
bestaat uit zelf opgeleide spelers, in stand blijft. 

Bedreigingen speltechnisch  De kans bestaat dat spelers overgaan naar een club die 
op zaterdag speelt. 

Regelgeving KNVB Geen wijziging in huidige situatie. In overleg met de 
tegenstander zijn alternatieve wedstrijddagen mogelijk. 

Gevolgen bezetting 
speelvelden 

Geen 

Gevolgen bezetting 
kleedkamers 

Geen 

Gevolgen terreinbeheer Geen 

Gevolgen bezetting kantine Geen 

Gevolgen begeleiding Geen 

Gevolgen trainingsfaciliteiten Geen 

Aanvangstijdstip 
thuiswedstrijden 

• Voor tweede 12.00 uur bezien omdat als 
reserves voor eerste geen gebruik meer wordt 
gemaakt van spelers van het tweede. Als 
thuiswedstrijden van het eerste en tweede op 
dezelfde speeldag zijn geeft dit betere 
aansluiting op elkaar (ook voor kantine). Dit kan 
worden aangevraagd bij de KNVB. 

• Eerste handhaven om 14.00 uur. 

Alternatieven • Als experiment enkele wedstrijden (2 tot 4) in 
overleg met de tegenstander spelen op 
vrijdagavond of zaterdag aan het eind van de 
middag/begin avond. Wel gevolgen bezien voor 
bezetting speelvelden, kleedkamers, 
terreinbeheer en kantine. 

• Tweede handhaven op zondag met eventueel 
aangepast aanvangstijdstip. 

• Bezien of in de vorm van een O23 elftal een 
extra prestatie-elftal haalbaar is. Dit bevordert 
een betere overgang tussen O19 en de 
senioren. De komst van een O23 elftal wordt 
vooralsnog niet gezien als vervanging van een 
tweede elftal als prestatie-elftal. Voor spelers 
ouder dan 23 is er momenteel behoefte aan een 
tweede elftal op prestatieniveau omdat anders 
de kans groot is dat zij afhaken. 



Ingangsdatum • Eerste 2 tot 4 keer op vrijdagavond of zaterdag 
m.i.v. seizoen 2021/22. 

• Aanvangstijdstip tweede bij thuiswedstrijden 
naar 12.00 uur m.i.v. seizoen 2021/22. 

 

 

3.2 Overgang prestatie-elftallen senioren naar zaterdag 

 
Omschrijving Eerste en tweede gaan over naar de 

zaterdagcompetitie. Op prestatieniveau horen deze 
elftallen bij elkaar. 

Kansen speltechnisch • De overgang naar zaterdag kan voor spelers 
een reden zijn om bij Vogido te blijven. 

• Vergemakkelijkt de overgang van jeugdspelers 
naar de senioren omdat zij al gewend zijn op 
zaterdag te spelen. 

• Niveau tweede klasse zaterdag is te vergelijken 
met die op zondag. Onder tweede klasse is dit 
moeilijk te bepalen omdat er al de nodige clubs 
in de zaterdagcompetitie zijn ingestroomd vanuit 
het zondagvoetbal 

Bedreigingen speltechnisch  De kans is dat er spelers zijn die niet op zaterdag 
kunnen/willen spelen en daarom overgaan naar een 
club die op zondag blijft spelen. 

Regelgeving KNVB • Voor eerste is horizontaal overstappen mogelijk 
m.i.v. seizoen 2022/23.  

• Kan jaarlijks worden bepaald.  

Gevolgen bezetting 
speelvelden 

• Geeft extra druk op zaterdag. 

• Er is nu op zaterdag al behoefte aan (afgerond) 
5 speelvelden (4,3). Behoefteberekening 1. 

• Dit blijft 5 als ook eerste en tweede naar 
zaterdag gaan (4,6). Behoefteberekening 2. 

• Het complex van Vogido kan niet met een vijfde 
speelveld worden uitgebreid. De ruimte 
daarvoor ontbreekt. De omvorming van een 
huidig grasveld in de kunstgras levert wel meer 
speelbelasting op. De gemeente heeft in het 
kader van een bezuinigingsopdracht het 
onderzoek clustering voetbalvelden uitgevoerd 
en heeft een plan aanpak kunstgras 
vastgesteld. Op basis hiervan mag worden 
verwacht dat er de eerste jaren geen bijdrage 
van de gemeente te verwachten is voor een 
derde kunstgrasveld bij Vogido. Dit zou de club 
dan zelf moeten financieren (kosten zo’n  
€ 500.000). 

Gevolgen bezetting 
kleedkamers 

Aantal benodigde kleedkamers is nu 10. Dit blijft 10 als 
eerste en tweede naar zaterdag gaan. 

Gevolgen terreinbeheer Betekent dat er van 08.00 tot 20.00 uur bezetting nodig 
is. 

Gevolgen bezetting kantine • Betekent dat er van 08.00 tot 22.00 uur 
bezetting nodig is. 

• Is niet meer nodig op zondagmiddag, eventueel 
wel als er meer bespelingsruimte te creëren is 
(zie 4). 



Gevolgen begeleiding • Mogelijk kan niet iedereen van de huidige 
begeleiding op zaterdag. 

• Voorts kunnen er gevolgen zijn voor de 
begeleiding op zaterdag van 
jeugdelftallen/teams omdat er spelers van het 
eerste en tweede zijn die ook jeugdleider/trainer 
zijn. 

Gevolgen trainingsfaciliteiten Geen 

Aanvangstijdstip 
thuiswedstrijden 

Voor zowel eerste als tweede tussen 16.00 of 18.00 uur. 

Alternatieven • Als deel jeugd en vrouwen senioren naar vrijdag 
en/of zondag gaat heeft dit positieve gevolgen 
voor bezetting speelvelden en kleedkamers op 
zaterdag. Wel gevolgen bezien voor bezetting 
terreinbeheer en kantine als er op 
zondagmiddag wordt gespeeld. 

• G-team van zaterdag naar vrijdag of zondag. 

Ingangsdatum Eerste reële mogelijkheid is m.i.v. seizoen 2023/24 
(aanmelding bij KNVB uiterlijk 1 september 2023) 

 

4. Mogelijkheden creëren bespelingsruimte op zaterdag 

 

4.1 Gedeelte jeugdelftallen naar vrijdagavond en/of zondag 
 

 

Omschrijving • Deel jeugd (bijvoorbeeld pupillen, maar ook O19 
en O17) speelt op vrijdagavond en/of zondag. 

• Een mogelijkheid is in de diverse 
leeftijdscategorieën meerdere speeldagen aan 
te houden waardoor het aanbod flexibeler wordt. 

Kansen speltechnisch  

Bedreigingen speltechnisch Mogelijk uitholling niveau als in een leeftijdscategorie 
niet alle elftallen/teams op dezelfde dag spelen. 

Regelgeving KNVB • Nu is speeldag nog zaterdag. In overleg met 
tegenstander kan andere speeldag worden 
gekozen 

• In eerste aanleg in Federatie Enschede aan de 
orde stellen om enquête onder clubs te houden 
om behoefte voor spelen op vrijdag en/of 
zondag te peilen. 

Gevolgen bezetting 
speelvelden 

• Positief effect voor bezetting op zaterdag. 

• Bezien of dit kan in combinatie met 35+/45+ dat 
vrijdagavond als speelmoment heeft. 

Gevolgen bezetting 
kleedkamers 

Positief effect voor bezetting op zaterdag. 

Gevolgen terreinbeheer Niet of nauwelijks, is er al op zondag. 

Gevolgen bezetting kantine Niet of nauwelijks, is er al op zondag. 

Gevolgen begeleiding Mogelijk kan niet iedereen op de nieuwe speeldag. 

Gevolgen trainingsfaciliteiten Bij vrijdag als speeldag mogelijk minder 
trainingsmogelijkheden. 

Aanvangstijdstip 
thuiswedstrijden 

n.v.t.  

Alternatieven n.v.t. 

Ingangsdatum Uiterlijk seizoen 2023/24 in combinatie met optie 3.2. 

 



4.2 Vrouwen senioren naar zondag 
 

Omschrijving Eerste en/of tweede vrouwenelftal gaat over naar de 
zondagcompetitie. 

Kansen speltechnisch  

Bedreigingen speltechnisch De kans bestaat dat speelsters overgaan naar een club 
die op zaterdag speelt. 

Regelgeving KNVB • Er is nu ook al een zondagcompetitie. 

• Horizontaal overstappen geldt (nog) niet voor 
vrouwencompetitie. 

• Wel is er t/m de 3e klasse (het huidige niveau 
van Vrouwen 1) de mogelijkheid tot vrije 
inschrijving. 

Gevolgen bezetting 
speelvelden 

Positief effect voor bezetting op zaterdag. 

Gevolgen bezetting 
kleedkamers 

Positief effect voor bezetting op zaterdag. 

Gevolgen terreinbeheer Niet of nauwelijks, is er al op zondag 

Gevolgen bezetting kantine Niet of nauwelijks, is er al op zondag. 

Gevolgen begeleiding Mogelijk kan niet iedereen op zondag. 

Gevolgen trainingsfaciliteiten n.v.t. 

Aanvangstijdstip 
thuiswedstrijden 

12.00 of 14.00 uur 

Alternatieven n.v.t. 

Ingangsdatum Uiterlijk seizoen 2023/24 in combinatie met optie 3.2. 

 

 

5. Aanbevelingen 

 
1. Indien voor uitwerking van de onder 2 vermelde opties en onder 4 vermelde mogelijkheden 

wordt gekozen raden wij aan in overleg met een deskundige daarvoor enquêtes onder de 

daarbij betrokken belanghebbende te houden. 

2. Denk na over andere activiteiten op zondag wanneer de gehele of gedeeltelijke overgang van 

zondag naar zaterdag wordt gemaakt. 

 

 


