Onderzoek B-categorie1 voetbal: Sluit het huidige competitiemodel
nog aan bij de wensen van de voetballers?
Het afgelopen jaar ontving de KNVB Noord en Oost (competitieleiders en verenigingsadviseurs) steeds meer
signalen, dat wil zeggen klachten, over het afzeggen en verplaatsen van wedstrijden in de B-categorie. Gevolg
van het vele verplaatsen en afzeggen is ergernis bij wedstrijdsecretarissen, bestuursleden en met name de
spelers zelf. Ook kwamen er verzoeken binnen om minder wedstrijden te spelen. Er ontstond daarnaast een
gevoel dat de problematiek van afzeggen, maar ook het terugtrekken van teams steeds groter werd. Daarop is
besloten deze problematiek aan nader onderzoek te onderwerpen. Nadrukkelijk is ervoor gekozen om categorieB spelers mee te nemen in dit onderzoek om te achterhalen in hoeverre zij het vele verplaatsen en niet opkomen
een probleem vinden en waar hun behoeftes liggen. De voetballer stond centraal in het onderzoek.

Werkwijze onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: data-analyse en informele gesprekken met bestuurders en
vervolgens een online vragenlijstonderzoek. Allereerst is er een analyse gedaan met reeds beschikbare data over
de B-categorie van de afgelopen vijf seizoenen (2012-2013 t/m 2017-2018). Daarnaast zijn we in gesprek gegaan
met bestuurders en spelers om een beeld te verkrijgen hoe zij tegen de B-categorie aan kijken, welke problemen
zij ervaren en welke mogelijke oplossingen zij zien.
De informatie die is verkregen uit de data-analyse en gesprekken met bestuurders en spelers hebben als input
gediend voor het opstellen van enquête die is uitgezet onder spelers in de B-categorie.
Figuur 1: Aantal maal niet opkomen per seizoen en district
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Aantal niet opkomen per district

Data-analyse
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Uit de data-analyse blijkt dat het aantal teams in
de B-categorie afneemt. In Noord nam het aantal
teams in vijf seizoenen met ruim 11% af ten
opzichte van seizoen 2013/2014. In Oost nam het
aantal teams in diezelfde periode met ruim 9% af.
Daarnaast stijgt het aantal niet opkomers en ook
het aantal teams dat zich voor of gedurende het
seizoen terugtrekt.
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De gemiddelde leeftijd van de teams wordt hoger
naarmate men in een lagere klasse speelt.
Daarnaast is de gemiddelde leeftijd op zondag
hoger dan op zaterdag. De gemiddelde leeftijd in
de 4e klasse zaterdag Noord is 28 jaar. In de 6e
klasse zondag ruim 36 jaar. In Oost is men
gemiddeld 27,6 jaar oud in de reserve 4e klasse
zaterdag. Dit loopt op naar 33,1 in de reserve 7e
klasse zondag.
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Figuur 2: Percentage terugtrekkingen op totaal aantal teams

Een team in de B-categorie gebruikt daarnaast
per seizoen gemiddeld 30,7 (Noord) en 30,8
(Oost) verschillende spelers. Tot slot blijkt dat de
gemiddelde leeftijd van teams dat zich terugtrekt
over het algemeen lager ligt dan de gemiddelde
leeftijd van de teams.
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Reserve 4e t/m reserve 6e klasse za & zo, Noord en Oost. In Oost is er ook nog een 7e klasse zondag.

Samenvatting resultaten onderzoek B–categorie Noord & Oost

Gesprekken bestuurders & spelers
Volgens bestuurders is de mentaliteit van de voetballers het grootste probleem. Spelers kiezen sneller voor een
andere activiteit dan voetbal. Bestuurders denken dat minder wedstrijden, eventueel geen bekerwedstrijden, een
langere winterstop en het vrij houden van de vakanties (herfst/voorjaar/meivakantie) een aantal problemen oplost
en beter aansluit bij de wensen van de voetballer. Ze steken ook de hand in eigen boezem en geven aan dat
(bijna) elke vereniging zich wel eens schuldig maakt aan verplaatsen van een wedstrijd of niet opkomen. Ze
vinden dat ze zelf ook beter moeten kijken of ze wel een team in kunnen schrijven in de competitie. Van de KNVB
verwachten de clubs dat die strenger optreedt richting clubs/teams die niet opkomen of te vaak verplaatsen.
De geïnterviewde spelers (reserve 4e klasse) willen graag zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Toch zien zij ook
dat het vaak lastig is om elf spelers op de been te kunnen brengen, vanwege blessures en de keuze voor een
andere activiteiten. De spelers zien graag dat de reisafstanden zo klein mogelijk zijn. Een bron van irritatie voor
de spelers zijn de clubscheidsrechters en grensrechters.
Figuur 3: Scenariokeuze voetballers naar klasse en speeldag

Enquête
De enquête is uitgezet onder 3635
Keuze scenario naar klasse
voetballers uit district Noord en Oost. Er
zijn spelers bevraagd van verenigingen
70,0%
waar de vraag naar minder wedstrijden
bekend was bij de KNVB. Ook zijn er
60,0%
spelers ondervraagd daar waar deze
50,0%
vraag niet bekend. Daarnaast is er
40,0%
gekozen voor een mix van spelers van
verenigingen op het platteland en de
30,0%
stad.
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De spelers geven de huidige competitie
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het rapportcijfer 6,5 uit 10.
Voor de spelers is een gelijkwaardige
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voor een goede competitie, gevolgd
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de tegenstander als partijdige
scheidsrechters).
75% van de spelers geeft aan dat er weleens een wedstrijd van hun team niet is doorgegaan. Belangrijkste reden
hiervoor is dat er te weinig spelers waren door blessures en het feit dat spelers kiezen voor andere dingen dan
voetbal. Meer dan de helft (56%) van de respondenten zegt dit een probleem tot een groot probleem te vinden.
Vervolgens is de spelers gevraagd hoeveel wedstrijden zij het liefst zouden willen spelen per seizoen Uit figuur 3
is op te maken dat hoe lager men speelt hoe vaker men kiest voor een scenario2 met minder wedstrijden.
Waar in de reserve 4e klassen de helft of meer dan de helft van de spelers aangeeft met het huidige
competitieschema te willen voetballen, is dat in de reserve 6e klasse gedaald naar iets minder dan 33%. Zo’n
twee derde van de spelers uit de laagste klassen wil dus minder wedstrijden voetballen dan nu het geval is.
Tot slot is de spelers middels een open vraag
Figuur 4: Suggesties voor een betere competitie
gevraagd welke suggesties zij zelf hadden om de
competitie te verbeteren.
Straffen
40
Uit de 180 reacties die hierop kwamen is te zien dat
40 spelers vinden dat de KNVB harder moet straffen.
Winterstop
38
38 spelers vinden dat de winterstop langer of korter
Scheidsrechter
28
moet. De scheidsrechter wordt door 28 spelers
benoemd als bron van ergernis. Ook vinden veel
Niveau
19
spelers het vervelend dat er teams zijn die niet willen
promoveren en jaar op jaar gemakkelijk kampioen
Fair Play
18
worden (niveau). Fair Play, dat wil zeggen sportiviteit
en respect is soms ver te zoeken op de velden. En
Gele kaart
11
als laatste wordt toch nog een aantal keer de gele
kaart genoemd. Spelers zien graag dat de 10
minuten tijdstraf wordt afgeschaft, omdat te veel invloed heeft op de wedstrijd.
2

Scenario 1: 22 wedstrijden + beker; Scenario 2: 22 wedstrijden, geen beker; Scenario 3: 18 wedstrijd + beker; Scenario 4: 18
wedstrijden, geen beker.
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