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De kwaliteit van het Nederlandse voetbal is al 
langer een zorgenkindje en noopte de KNVB er 
eind 2014 toe om een heus congres over het 
Nederlandse voetbal te organiseren. De derde 
plaats tijdens het WK van die zomer was een posi-
tieve verrassing, maar de kenners hadden al eerder 
geconcludeerd dat het voetbal in ons land de aan-
sluiting met de internationale top in toenemende 
mate begon te verliezen. Tientallen coaches, (ex-)
spelers en andere specialisten kwamen in decem-
ber van dat jaar in Utrecht bij elkaar en bespraken 
plannen die de kentering zouden moeten keren. 
Een van die plannen was het idee om de zoge-
naamde small-sided games te stimuleren, spelvor-
men waarbij elk team uit minder spelers bestaat en 
die op een kleiner veld worden gespeeld. Patrick 

Balemans, adviseur accommodatiezaken bij de 
KNVB, vertelde Fieldmanager al in 2013 dat de 
bond dit soort varianten nadrukkelijk overwoog. 
Destijds was de redenering dat dergelijke varian-
ten de spelers actiever bij het spel zouden betrek-
ken, zodat iedereen tijdens een wedstrijd aan de 
bal zou komen en meer spelers lid konden worden 
van een vereniging. Sinds het voetbalcongres is 
de redenering dat deze spelvormen ook helpen bij 
het ontwikkelen van de spelers, omdat ze actiever 
bezig moeten zijn en gedwongen worden snel-
ler te handelen op de kleine ruimte. Small-sided 
games zouden, in het kort, dus bijdragen aan een 
betere conditie, balbeheersing en spelinzicht van 
de spelers. 

Een streep onder de komst?
Onlangs liet de KNVB weten dat men eindelijk 
van plan is de spelvormen breed en officieel door 
te voeren in het pupillenvoetbal. De bond denkt 
daarbij aan twee-tegen-twee-, vier-tegen-vier- en 
vijf-tegen-vijfwedstrijden. De wedstrijden zouden 
zonder leiding moeten plaatsvinden. De varianten 
zouden ingevoerd worden als onderdeel van een 
plan waarvoor het volledige jeugdvoetbal op de 
schop zou gaan. Dat idee krijgt inmiddels veel kri-
tiek. Bij veel van de voetbalacademies in ons land 
viel de aankondiging rauw op het dak. Ook zetten 
veel coaches hun vraagtekens bij het plan. Maar 
hoe zit dat met de fieldmanagers? Tenslotte zullen 
zij de accommodaties in orde moeten brengen. 
Over het eventueel trekken van lijnen hoeven ze 
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promoten waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleiner veld. De meningen van voetbalspecialisten over het effect van deze keuze verschillen, maar 

ook over de consequenties voor de velden is veel onduidelijk.
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Small-sided games moeten 
het voetbal gaan redden
Maar wat doet het met de velden?
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niet in te zitten, verzekert Jan Kaak van WitterWit 
sportveldbelijning. ‘Het zal ervan afhangen welke 
velden worden gebruikt. Voor natuurgrasvelden 
leveren wij verf en voor kunstgrasvelden bieden 
wij kalk. Dat laatste heeft slechts één regenbui 
nodig om te verdwijnen en kan dus, indien nodig, 
na afloop direct verwijderd worden door de bere-

gening aan te zetten.’ Voor verenigingen die niet 
over veldberegening beschikken of die de kalk 
effectiever willen verwijderen, heeft WitterWit een 
eigen borstelmachine ontwikkeld. ‘Dat gebeurt 
met schoon water en kan verder geen kwaad, ook 
niet voor de vezels.’ Mocht het zover komen, dan is 
WitterWit dus helemaal klaar om verenigingen bij 
te staan. ‘Maar ik moet eerst nog zien dat het zover 
komt’, stelt Kaak. 

Altijd scoren!
De tijd en eventuele kosten zouden veel clubs kun-
nen doen besluiten om het trekken van (tijdelijke) 
lijnen achterwege te laten. Toch mag men hier 
niet lichtzinnig over denken. Als het aan de KNVB 
ligt, krijgen de small-sided games niet langer een 
scheidsrechter toegewezen, maar wordt het aan 
de kinderen overgelaten om zelfstandig te bepalen 
of er een overtreding is begaan of dat een bal in 
of uit is gegaan. ‘Een andere optie is het plaatsen 
van pionnen, om een indicatie te geven van waar 
de lijn loopt’, zegt Jeffrey Jonkman van Erma Sport. 
Voor hockey, bijvoorbeeld, kan een alternatief wor-
den geboden in de vorm van touwen of balken, 
maar bij voetbal maakt de balstuit dergelijke oplos-
singen onmogelijk. Erma Sport een ruime keuze in 
doeltjes. ‘De 7x2- of 5x2-doeltjes zijn bij de meeste 
verenigingen standaard aanwezig. Ik verwacht 
dat men vooral zal moeten investeren in de zoge-
naamde 3x1-doeltjes voor de kleinste spelvariant.’ 
KNVB-hoofdsponsor ING gaf onlangs aan voetbal-
verenigingen te willen bijstaan door de financie-
ring van dergelijke attributen mogelijk te maken. 
‘In dat geval hopen we dat men de kwaliteit en de 

veiligheid van de producten leidend maakt’, zegt 
Jonkman daarover. ‘Vooral de wijze waarop de net-
ten bevestigd worden, is iets wat onderhoud nodig 
heeft. Het beste, maar tevens het duurste is een 
oplossing waarbij de ophangpunten voor het net 
zijn uitgefreesd. Ook kan men kiezen voor zoge-
naamde netstrips of nethaakjes. Echter intensiveert 
dat het onderhoud Voor de profielen is het van 
belang dat deze degelijk en netjes afgerond zijn en 
geen scherpe of uitstekende delen hebben. Dit kan 
schade aan het kunstgras veroorzaken of verwon-
dingen. Een ander belangrijk aspect is het plaatsen 
en verwijderen van de doeltjes op het speelveld.’ 
Bij sommige clubs is er in het hek rondom het 
kunstgrasveld een extra uitsparing aangebracht 
waarin de doeltjes kunnen worden opgeslagen. 
‘Vervolgens kun je ze met een kettingslot vastleg-
gen om diefstal te voorkomen.’ Toch is dit volgens 
Jonkman niet de ideale oplossing. ‘Ik zou er eigen-
lijk voor pleiten dat de doeltjes op een soort kar 
kunnen worden geplaatst. Zo kun je ze in één keer 
het veld op of af rijden, zonder dat de mat bescha-
digd raakt en zonder dat je afhankelijk bent van 
meerdere mensen. De beste keuze zal ook afhan-
gen van de verankering die de KNVB aangebracht 
wil hebben.’ Die verankering is noodzakelijk om te 
voorkomen dat de doeltjes eenvoudig omvallen. 
‘Daar zijn verschillende oplossingen voor’, zegt 
William van Diemen van W&H Sports. ‘Wij kunnen 
grondankers leveren voor doeltjes die geplaatst 
worden op een natuurgrasveld en verzwaringen 
voor doeltjes die geplaatst worden op een kunst-
grasveld. Die verzwaring kan zowel geïntegreerd 
als los zijn. Om clubs te wijzen op de noodzaak 
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van verankering, hebben we zelf een informatieve 
website opgezet. Op www.voetbalveilig.nl kan 
men zelf lezen waarom het belangrijk is en hoe het 
kan worden opgelost.’ Net als Erma Sport heeft ook 
W&H Sports een ruime selectie. ‘Men kan kiezen uit 
minidoeltjes en opklapbare doeltjes. Alle frames 
zijn volledig gelast, zodat ze stevig zijn en geen 
schade aan het veld kunnen veroorzaken.’ 

Wie betaalt, bepaalt
KNVB-hoofdsponsor ING heeft inmiddels dus aan-
geboden clubs bij te staan door de aanschaf van 
attributen te financieren. Dat is niet voor het eerst; 

ook bij de promotie van het zogenaamde wel-
penvoetbal speelde ING een belangrijke rol. Maar 
liefst 200 verenigingen ontvingen destijds een 
zogenaamd welpenvoetbalpakket, dat bestond uit 
een doeltje, twintig ballen, twintig hesjes, hoedjes, 
een gatendoek, een verzamelbord en vier leeu-
wenborden. ‘Sinds ruim twee jaar omarmen we het 
amateurvoetbal steeds meer door middel van ons 
amateurvoetbalprogramma, waarbij we 475 clubs 
sponsoren’, zegt ING-woordvoerster Alicia Vargas 
Velásquez daarover. ‘We hebben daarbij speciale 
aandacht voor de jeugd: welpen, meisjes en kin-
deren met een beperking. Met onze sponsoring 
helpen we de verenigingen hun eigen ambities 
waar te maken; dat kan onder andere de aanschaf 
van materialen zijn.’ Hoe daaraan precies invulling 
wordt gegeven, is ook bij ING nog niet duidelijk. 
‘We laten de clubs zelf bepalen waarmee zij het 
beste zijn geholpen. Het aanschaffen van de mate-
rialen kan dus een onderdeel zijn van de sponso-
ring, als de clubs daar zelf voor kiezen. We gaan de 
komende tijd samen met de KNVB kijken hoe we 
het pupillenvoetbal nieuwe stijl het beste kunnen 
ondersteunen.’  

Wel staat vast dat er geen compensatie komt voor 
extra onderhoud van de velden, of, in het geval 
van kunstgrasvelden, voor reparatie van schade 
of vervanging van versleten delen. Toch verwacht 
John van Gennip van J&E Sports niet dat velden 
sneller of anders zullen slijten als ze veelvuldig 
worden ingezet voor deze kleinere spelvormen. ‘Er 

zal een meer homogeen slijtagebeeld optreden, 
wat geen gevolgen hoeft te hebben voor de garan-
tie’, zo meent hij. ‘Als een veld vervangen moet 
worden, betekent dat dat het ook echt helemaal 
versleten en aan het eind van zijn levensduur is. Dit 
in tegenstelling tot veel velden die nu vervangen 
worden terwijl ongeveer 60% van het veld nog zo 
goed als nieuw is.’ Toch waarschuwt Van Gennip 
dat dit positieve nieuws niet lichtzinnig moet wor-
den opgevat. ‘Onderhoud blijft natuurlijk belang-
rijk, maar dat zal naar mijn mening niet intensiever 
of vaker hoeven te gebeuren dan nu.’ 
Voor fieldmanagers lijkt er dus weinig om zich 
zorgen over te maken, wanneer small-sided games 
werkelijk een belangrijke rol gaan spelen in het 
KNVB-curriculum. Velden zullen niet sneller slijten 
en de aanschaf van de benodigde materialen zal 
hoogstwaarschijnlijk gefinancierd worden. Het 
wachten is nu op een beslissing van de spelleiders 
en de ‘mensen met verstand van voetbal’, zodat 
small-sided games echt doorgang kunnen vinden.  
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Door de invoering van small-sided games zullen verenigingen vooral in de kleinste doeltjes moeten gaan investeren.
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