
De teloorgang van het zondagvoetbal 
Onlangs werd ik opgeschrikt door bericht in de krant dat de nieuwe regelgeving van de 
KNVB wel eens het einde kan betekenen voor een vereniging als Gersloot.  
Opgeschrikt? Ik? Om het lot van een club waarvan ik het bestaan nauwelijks bewust is? 
Jazeker. Want Gersloot zou de zoveelste (zondag)club zijn die ons gaat ontvallen. 
Wat is er aan de hand? De voetbalbond vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met 
clubjes die ternauwernood een paar teams op de been kunnen brengen. Ze moeten voortaan 
kunnen aantonen dat ze tenminste vijftig leden hebben die nog actief de voetbalsport 
bedrijven. Ook moeten er in elk geval drie teams aan de competitie meedoen. 
Het aanscherpen van de richtlijnen heeft tot gevolg dat een aantal verenigingen in de 
problemen komt, en dan betreft het met name zondagclubs. Dat is een serieus gegeven in 
het Noorden, waar verhoudingsgewijs het zaterdagvoetbal toch al het sterkst 
vertegenwoordigd is. 
Nee, dan een eeuw geleden, toen was er nog helemaal geen zaterdagvoetbal. Sport was in 
christelijke kringen ‘not done’ en vanzelfsprekend al helemaal niet op zondag. Ook menig 
pastoor had het er niet op staan. Later drong het besef door dat sport goed is voor zowel het 
geestelijke als lichamelijke welzijn van de mens. Voetballen was mogelijk, maar dan wel op 
zaterdag. Dat gebeurde overigens mondjesmaat, want er moest op zaterdag ook gewerkt 
worden. Toen de vijfdaagse werkweek werd geïntroduceerd schoten de 
zaterdagverenigingen als paddestoelen uit de grond. Niet al die clubs lieten zich de 
christelijke signatuur aanmeten. Er waren clubs die voor een algemeen karakter en de 
zaterdag als speeldag kozen om op deze manier de protestanten aan zich te binden. Zie 
daar de macht van de christelijken, die zich steeds verder uitbreidde. 
Want wat gebeurde er? Meer en meer sporters gingen de geneugten inzien van het 
voetballen op zaterdag. Je kunt je dan probleemloos ’s avonds in het kroegleven storten 
zonder je te bekommeren over de dag van morgen. De zondag is dan voor uitslapen, 
kerkbezoek en een familiewandeling. 
Het zaterdagvoetbal snoepte beetje bij beetje aan het huisje dat zondagvoetbal heet. Clubs 
waarbij het zaterdagvoetbal de overhand kreeg en het zondagvoetbal bijna of helemaal 
opslokten zijn er legio. Neem Kollum, Buitenpost en Dokkum, om maar een paar in de 
onmiddellijke nabijheid te noemen. En in geval van fusies loopt het per definitie slecht af met 
de zondagvereniging, neem Wykels Hallum maar als voorbeeld. Ook CSL en Stiens hebben 
nagedacht over een fusie. Zover is het gelukkig niet gekomen, want de gevolgen zouden 
zich laten raden. Daar waar de zondagclub nog wel bestaat heeft die het moeilijk. De Wâlden 
kwijnt weg in de schaduw van grote broer Broekster Boys. Zelfs een ikoon als Drachten moet 
nederig het hoofd buigen voor Drachtster Boys. Trynwâlden en Trynwâldster Boys werken 
met de jeugd al langere tijd samen, en het zal me niet verbazen als dit ooit tot een definitieve 
samensmelting komt. En weer raken we dan een tegenstander kwijt. 
Wordt het dan niet tijd dat Geel Wit zelf de overstap naar het zondagvoetbal maakt? Ik moet 
bekennen dat ik met mijn leeftijdgenoten in onze jonge jaren wel over zo’n actie hebben 
gebrainstormd. Maar al gauw zagen we het zinloze er van in. Voetballen op zaterdag heeft 
zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen. Nog steeds namelijk zijn er mensen die ook op 
deze dag hun brood moeten verdienen, en dat geldt de laatste tijd met name voor de jeugd 
die een zakcentje bij wil verdienen. Bovendien mag je niet op zaterdag èn zondag aan het 
seniorenvoetbal meedoen. Dat maakt het voor de club lastig bij een spelerstekort. We zien 
nu dat de veteranen een beroep moeten doen op senioren die de leeftijdsgrens voor de 
‘oudjes’ nog lang niet hebben bereikt. Zij kunnen leentjebuur spelen omdat ze beide op 
dezelfde dag spelen. 
Geel Wit mag nu wel jeugdspelers aan de senioren uitlenen. Ziedaar een geweldig voordeel 
van de zondagclubs. Ropta Boys is zo’n club in de personele problemen. De vereniging uit 
Oosternijkerk heeft zijn A-team moeten terugtrekken omdat de jongens hard nodig waren bij 
het eerste elftal. Een zorgelijke ontwikkeling. De A’s draaiden erg goed, maar worden nu op 
te jonge leeftijd in het seniorenvoetbal ingepast. De toppers zullen zich wel handhaven, maar 
de kans dat de mindere goden definitief afhaken is levensgroot aanwezig. 



Vroeger speelden onze A-junioren op zondag. Die speeldag voor deze categorie ligt 
inmiddels al ver achter ons. Aangezien ook Geel Wit jeugdspelers, gelukkig incidenteel, bij 
de senioren laat meevoetballen is het zo verkeerd nog niet dat de A’s op zaterdag de wei in 
gaan. 
Wat mij betreft blijven de senioren tot in lengte van jaren op zondag spelen. Zonder 
tegenstander begin je echter niets. Het wachten is op een kentering. Sporters zijn niet zo 
principieel meer als vroeger, waarom kan een vereniging niet van de zaterdag naar de 
zondag overstappen. Misschien kan de maatschappij een handje helpen door het werken op 
zaterdag weer in te voeren. Het is maar een ideetje. 
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