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Vijf sterren voor five-a-side?
Groeiende populariteit van vijf-tegen-vijfvoetbal biedt nieuwe mogelijkheden

In navolging van met name Zuid-Europa, Engeland en Duitsland groeit nu ook in ons land de populariteit van futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal. Biedt dit 

mogelijkheden voor clubs en gemeenten waarvan het kunstgrasveld nog niet optimaal wordt gebruikt, of moet men overwegen speciale veldjes aan te 

leggen? 
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De toename van de populariteit van voetbalvari-
anten met kleine teams en op kleine veldjes wordt 
door menig trainer en welzijnswerker toegejuicht. 
Veel trainers wijzen op de hoge snelheid waarmee 
spelers moeten reageren, de goede balbeheersing 
en omschakeling die nodig zijn voor deze varian-
ten en de bijdrage die ze leveren aan de conditie 
van de spelers. De opzet van het spel vereist dat 
de spelers continu bewegen om het maximale uit 
het spel te kunnen halen. Bovendien, zo zeggen 
sociaal-pedagogen, is de kans dat men aan de bal 
komt bij deze voetbalvarianten aanmerkelijk groter 
dan in het ‘gewone’ voetbal. Daar kunnen spelers, 
bewust of onbewust, in de ruimte opgaan en over 

het hoofd worden gezien. Dat is bij voetbal op een 
kleine ruimte haast onmogelijk, omdat daarmee 
een enorme belasting wordt gelegd op de overige 
teamleden. De mogelijkheden zijn ook de voet-
balbond KNVB niet ontgaan, zegt woordvoerder 
Bram Groot. ‘Meer dan ooit kijken we naar een 
voetbalaanbod dat anders is dan de traditionele 
elf-tegen-elfvorm. Sporters in het algemeen heb-
ben steeds veranderende behoeften en dat is voor 
voetballers niet anders. Als sportbond is het onze 
plicht om in die constant veranderende behoeften 
te blijven voorzien en dat doen we op dit moment 
al goed. We zijn ons zeer bewust van het bestaan 
en de populariteit van five-a-side-voetbal. We 
pakken de introductie van een nieuwe voetbal-
vorm echter grondig aan, door middel van een 
behoefteonderzoek en overleg met belangheb-
benden. Door die grondige aanpak zijn we wel-
licht niet altijd de eerste die in een nieuw aanbod 
voorzien, maar zijn we er van wel overtuigd dat 
we inspelen op een bestaande behoefte.’ Wie wel 
nu al inspeelt op die groeiende populariteit, zijn 
de ondernemers. Zo is ondernemer Ben Tichem, 
ooit manager van het stadion van ADO Den Haag, 
bezig een leegstaande bedrijfshal in Zoetermeer 
om te toveren tot een futsalparadijs. Het 4.500 
vierkante meter grote complex moet straks vier 
kunstgrasvelden, een tribune en een restaurant 
omvatten. ‘Voetbalclubs in de regio kampen met 
wachtlijsten om hun leden een balletje te kunnen 
laten trappen. Ik erger mij daar zo aan, dat ik op 
zoek ben gegaan naar investeerders voor mijn 
plan’, zo motiveert Tichem zijn stap. In 2014 zouden 
zo’n 250 kinderen door clubs op een wachtlijst zijn 

geplaatst, terwijl vorig jaar meer dan 30 bedrijven-
teams in de regio Zoetermeer nergens gelegen-
heid kregen om te spelen.  De ondernemer hoopt 
dat het Indoor Soccerdome deze zomer al open 
kan gaan, om een oplossing voor de sportbehoefte 
te kunnen bieden. Powerleague in Amsterdam 
heeft al wat langer ervaring. Op het Olympiaplein 
in Amsterdam-Zuid beschikken ze over zes kunst-
grasveldjes om aan de spelbehoefte te kunnen 
voldoen. Powerleague beschikt wereldwijd over 
50 accommodaties, waar jaarlijks zo’n 8 miljoen 
mensen vijf-tegen-vijf komen spelen. Het complex 
in Amsterdam is het eerste in ons land. Het feit 
dat vijf-tegen-vijfteams sneller gevormd kunnen 
worden dan twee elftallen, is volgens directeur 
Willem Stoutenbeek het grote pluspunt van het 
spel. ‘Veel voetballers hebben het op een gegeven 
moment te druk om zich te binden aan vaste, 
wekelijkse trainingssessies. Daarbij kost het steeds 
meer moeite om in het weekend een team van 
elf personen samen te stellen. Powerleague biedt 
flexibele speelmogelijkheden en lidmaatschap 
of een abonnement is niet nodig.’ Stoutenbeek 
wijst daarbij op de populariteit van de sport in het 
Verenigd Koninkrijk. Daar spelen nu wekelijks meer 
mensen vijf-tegen-vijf dan er deelnemen aan het 
traditionele elf-tegen-elf. 

Vijf-tegen-vijf 50% kans?
Ondernemers zoals Willem Stoutenbeek en Ben 
Tichem zien de opkomst van het vijf-tegen-
vijfvoetbal als een kans. Nu de KNVB toestaat dat 
kunstgras wordt gebruikt waarop lijnen van andere 
sporten of spelvormen zichtbaar zijn, rijst de 

Voetballen in kleinere teams neemt uit praktische overwegingen enorm in populariteit toe.
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vraag of hier mogelijkheden liggen voor clubs die 
al beschikken over een kunstgrasvoetbalveld en 
die gebruik willen maken van mobiele boarding. 
‘Uiteraard kan dit gespeeld worden op bestaande 
voetbalvelden’, zegt Arjan Knottnerus van FieldTurf 
Benelux. ‘Maar als de ruimte er is, dan zou ik kiezen 
voor aparte velden’, is zijn advies. Theo Ceelen 
van Ceelen Sport Constructies valt Knottnerus bij. 
‘Als je het goed wilt aanpakken, moet je het ook 
losmaken van veldvoetbal.’ Volgens Ceelen lenen 

vooral oude tennishallen zich er uitstekend voor 
om omgetoverd te worden tot een waar vijf-tegen-
vijfparadijs. ‘Het gaat vooral om de sfeer op de vel-
den en eromheen. Tennishallen zijn hier bijzonder 
geschikt voor, maar ook oude bedrijfshallen.’ Hij 
wijst erop dat het spelen van vijf-tegen-vijf gelijk-
staat aan een sportief avondje uit met vrienden en 
dat het door de gezellige sfeer fijn is om deel te 
nemen aan teamsporten. Wat betreft hun advies 
over de ondergrond lijken Ceelen en Knottnerus 
eensgezind. ‘Het veld moet in ieder geval veilig 
zijn en mag zeker niet stroef zijn’, merkt Ceelen 
op. Gebruik van non-infill-kunstgrasvelden raadt 
hij daarom sterk af. Ook Knottnerus is van mening 
dat voor vijf-tegen-vijfvoetbal hoge kwaliteit 
kunstgrasvelden gebruikt moeten worden. ‘Ik ben 
van mening dat men velden van hoogwaardige 
kwaliteit moet gebruiken, waarop met verschil-
lende soorten schoeisel gespeeld kan worden.’ 
Knottnerus denkt daarbij aan kunstgrasvelden die 
voldoen aan de FIFA*- of zelfs de FIFA**-standaard.

Schoeisel speelt een rol
Met zijn laatste opmerking stipt Knottnerus een 
heikel punt aan. Schoeisel heeft een grote invloed 
op de kwaliteit en levensduur van kunstgras. Bij 
het huidige clubvoetbal mag verwacht worden dat 
de spelers alleen het veld betreden met het juiste 
schoeisel, en is dat ook eenvoudig te controleren. 
Dat ligt bij andere competities toch wat anders. 
Het is lastig om spelers die recreatief voetbal wil-
len spelen te verplichten de juiste schoenen te 

dragen. Vanwege de snelheid van het spel en de 
mogelijkheid om snel te kunnen keren of sprinten, 
verkiezen veel spelers schoenen met korte noppen. 
Omwille van het kunstgras zijn blades en metalen 
noppen daarbij uit den boze. ‘Vanwege de vlakke 
zolen en zware belasting is het daarom extra raad-
zaam om kunstgras van de hoogste kwaliteit te 
kiezen’, zegt Knottnerus daarover. Die keuze moet 
voorkomen dat het veld voortijdig verslijt. 

Onderhoud blijft belangrijk
Volgens John van Gennip van J&E Sports valt 
snellere slijtage van een bestaand kunstgrasveld 
echter niet te voorkomen. ‘Vooral de vezel krijgt 
het zwaarder te verduren. Bovendien is het nog 
belangrijker om de infill op de juiste hoogte te 
houden.’ Extra belasting van delen van een kunst-
grasveld leidt er doorgaans toe dat instrooimate-
riaal uit het veld wordt gespeeld of gaat zwerven. 
‘Maar je ziet dat ook bij gewone kunstgrasvoet-
balvelden waar trainers altijd loopoefeningen of 
sprintjes op hetzelfde stuk doen. Op die plekken 
onstaat al snel een egaal slijtpatroon.’ Volgens Van 
Gennip is wekelijks onderhoud noodzakelijk om de 
infill op zijn plaats te houden. Theo Ceelen vindt 
dat echter niet genoeg. ‘Ik ben van mening dat 
het dagelijks schoonhouden van de matten erg 
belangrijk is.’ Ook over de soort infill die gebruikt 
moet worden, heeft hij een uitgesproken mening. 
‘Infill zoals TPE, PE of SBR is geschikt. In het laatste 
geval dient het wel gecoat te zijn.’ De noodzaak 
van gecoat SBR vloeit ook voort uit de regelgeving, 
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die toepassing van SBR in binnensportaccom-
modaties verbiedt. Vanwege de aanwezigheid van 
aromatische oliën wordt SBR gezien als brandbaar 
materiaal. Ondernemers en gemeenten die over-
wegen een futsalveld te realiseren, zijn dus ver-
plicht alternatieve infill-materialen te overwegen. 
Bij futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal moeten de 

spelers snel reageren. Bovendien zijn de sprintaf-
standen kort. Een goede demping is daarbij zeer 
belangrijk, zodat de spelers comfortabel kunnen 
spelen zonder hun enkels en knieën zwaar te 
belasten. Ook in dat opzicht speelt het infill een 
belangrijke rol, eventueel in combinatie met een 
sporttechnische laag. 

Tijdens het Voetbalcongres in december vorig jaar 
spraken ook vertegenwoordigers van de KNVB 
en enkele toptrainers hun tevredenheid uit over 
de opkomst van futsal en vijf-tegen-vijfvoetbal. 
In hoeverre deze varianten echt zullen aanslaan, 
zal de komende jaren blijken. Wel is duidelijk dat 
ondernemers een kans zien, maar dat ook clubs en 

gemeenten relatief eenvoudig op de nieuwe trend 
kunnen inspelen. 

Wat IS futSal En fIVE-a-SIDE-VOEtBal?
Zowel futsal als five-a-side-voetbal wordt 
gespeelt met twee teams van vier spelers en 
een keeper. De afmetingen van het veld zijn 30 
bij 15 meter. Het grote verschil met ‘gewoon’ 
voetbal is dat het veld en het doel kleiner zijn 
en dat de wedstrijden korter duren. Ook speelt 
het spel zich af op een veld dat voorzien is van 
wanden. De bal kan in feite dus niet over de 
zij- of de achterlijn gaan. Gebruik van die wand 
is toegestaan. Ook zijn de regels voor penalties 
anders dan bij het gewone voetbal. 
Futsal is een door de FIFA geaccepteerde vari-
ant op voetbal. De Wereldvoetbalbond heeft 
de regels van het spel officieel vastgelegd. 
Futsal kent ook zijn eigen WK en wordt indoor 
gespeeld. Five-a-side daarentegen is niet offici-
eel geaccepteerd en wordt buiten gespeeld.

Ook de binnenvoetbalvariant, futsal, wordt steeds populairder.
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