SENIOREN
19 tot 60 jaar en ouder
DE WERELD VAN
SENIOREN

19-24 jaar

Vrienden en studie staan centraal

Studerend / werkend

Ontdekken en grenzen verleggen

25-34 jaar

Vrienden en/of gezin en werk staan centraal

Werkend

Settlen zich op gebied van werk, gezin en woonplaats

35-60 jaar

Gezin en werk staan centraal

Werkend

Bepaalde levenswijze en hobby’s zijn gekozen
Afronden baan en invulling zoeken voor nieuwe
levensfase staat centraal

60 jaar en ouder
Pensioen

Op zoek naar nieuwe invulling want meer vrije tijd

ELKE FASE, EIGEN KENMERKEN
Ik wil mezelf blijven
ontwikkelen als
voetballer en speel in
de selectie. Mijn
vrienden spelen in de
reserve 5e klasse. Zij
zien de wedstrijd op
zaterdag vooral als het
moment om een potje
te voetballen en daarna
op stap te gaan.

19-24
jaar

Ik speel vooral voor de
gezelligheid. De
gezelligheid met mijn
team is voor mij de
reden om toch elke
week tijd te maken
voor het voetballen in
mijn drukke bestaan.

Het fysieke
voetbalspel wordt
voor mij steeds
uitdagender. Zelf ben
ik om die reden 7x7
gaan spelen: minder
kans op blessures en
toch het plezier van
iedere week een potje
voetballen met mijn
vrienden.

25-34
jaar

35-60
jaar

Na mijn pensioen ben
ik samen met een paar
vrienden gaan voetballen met ons Walking
Football team. We zijn
lekker buiten aan het
sporten en de praatjes
in de kantine maken
dat ik elke woensdag
met plezier naar mijn
oude club ga.

60+

BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE BLIJVEN VOETBALLEN
19-24

25 - 34

35-44

45-59

60+

Gezelligheid team

Gezelligheid team

Gezelligheid team

Gezelligheid team

Gezondheid

Ontwikkelen als
voetballer

Voetballen met
vrienden/familie

Voetballen met
vrienden/familie

Verslaafd aan
het spelletje

Plezier
Gezelligheid team

Plezier

Gezondheid

Gezondheid

Sociaal contact

Gezondheid

Verslaafd aan
het spelletje

Voetballen met vrienden

Gezondheid

Verslaafd aan
het spelletje

Uitlaatklep

BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE STOPPEN MET VOETBAL
19-24

25 - 34

35-44

45-59

60+

Verhuizing door
studie/werk

Druk met gezin
/werk

Druk met gezin
/werk

Blessures

Gezondheid

Agressie

Agressie

Blessures

Overgang naar
senioren

Blessures

Team valt uit elkaar

Druk met gezin
/werk

Team valt uit elkaar

Blessures

UITDAGINGEN
EN OPLOSSINGEN

WERVING
Uitdaging
• Het werven van senioren is

een grote uitdaging, want
voetballers hebben minder tijd
voor de club omdat ze gaan
studeren en werken.

Oplossingen
• Gezelligheid is voor veel

senioren voetballers de reden
om weer te gaan voetballen.
• Organiseer een (vaste)

vriendenavond waarbij leden
vrienden kunnen uitnodigen
voor een potje voetbal en een
drankje achteraf.
• Organiseer een

vriendentoernooi, zodat
oud-voetballers weer in
aanraking komen met het
plezier van voetbal en wellicht
willen instromen in een
vriendenteam.

BINDING

BEHOUD

Uitdaging
• Het is een uitdaging om

Uitdaging
• Een seniorenvoetballer die

voetballers betrokken te
houden bij de club vanwege
hun drukke bestaan.

Oplossingen
• Gezelligheid met het team is de

belangrijkste reden om te
voetballen voor senioren.
Organiseer daarom een
voetbaltoernooi, een dartavond
of zet een
zomeravondcompetitie op.
• Probeer zo goed mogelijk in te

spelen op de wensen qua
speeltijd/-dag. Denk aan de
spelvorm (11x11 of 7x7), de
speeltijd en de trainingstijden.
• Verzorg een voetbalclinic van

het 1e elftal aan de
seniorenteams. Vaak wordt dit
gedaan voor de jeugdteams.
Het kan ook goed werken om
dit aan seniorenteams aan te
bieden.

KNVB.nl

stopt is lastiger weer aan het
voetballen te krijgen dan een
jeugdvoetballer. Daarom is
het belangrijk om de
uitstroom van voetballers zo
veel mogelijk te monitoren.
•

Oplossingen

• Organiseer een informele

bijeenkomst voor de
aanvoerders/leiders, een BBQ
of een ontbijtochtend en schuif
bij ze aan tafel en luister naar
hun wensen. Zo weet je beter
wat er speelt en voelen alle
seniorenteams zich gehoord.
• Blessures zijn een

veelgehoorde reden om te
stoppen met voetballen. Werk
aan blessurepreventie door dit
een rol te geven in trainingen
en in de warming-up.
• Denk na over

lidmaatschapsvormen.
Sommige recreatieve
voetballers willen minder en
flexibeler voetballen. Een
volledige contributie is dan
wellicht niet passend.

