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Meisjes hebben in korte tijd het nederlandse voetbal 
veroverd. op de velden en in de clubkantines zijn ze 
allang niet meer weg te denken, maar dit is nog maar 
het begin. nog elk jaar wint onder meisjes en vrouwen 
voetbal aan populariteit, elk seizoen schrijven clubs weer 
vele nieuwe, vrouwelijke leden bij in het leden bestand.
Clubs zijn meestal blij met hun komst, want meisjes en vrouwen zijn graag geziene leden, 
sportief en sociaal betekenen ze een grote verrijking.
 Andersom kunnen clubs aan speelsters nog niet altijd de aandacht geven die ze 
verdienen. Veel meisjes spelen bijvoorbeeld niet op het niveau dat bij hun leeftijd, talent en 
ambitie past. Meisjes in jongensteams worden niet voor vol aangezien, en meisjesteams 
trainen soms zonder trainers op achterafveldjes.
 In deze knVb-boekenserie staan de wensen van meisjes centraal, zoals het hoort. 
Meisjes van vijf jaar, meisjes van negen, elf, dertien en negentien jaar, stuk voor stuk meisjes 
die in hun voetballoopbaan weerstanden ervaren. Meisjes die een verhaal te vertellen 
hebben. Meisjes die elk seizoen opnieuw moeten zoeken naar een voetbalomgeving, een club 
en een team dat beter past bij hun niveau, talent, beleving, ambitie, leeftijd en doelstelling.
Voor veel meisjes is dat nog altijd geen eenvoudige opgave.
 Geen meisje is gelijk, geen club is dezelfde. Maar situaties waarin meisjes en clubs zich 
bevinden zijn vaak wel vergelijkbaar. Zo staat een kleine vereniging met nog maar weinig 
meisjesleden voor een andere uitdaging dan een grote vereniging die beschikt over 
meisjesteams in elke leeftijdscategorie. Een club in de stad, met een divers en dynamisch 
ledenbestand, heeft met andere problemen te maken dan een dorpsclub, waar families al 
decennia voetballen.
 Een vijftiental meisjes namen ons mee naar hun club. Ze vertelden wat ze zo er leuk aan 
vinden, en aan hun trainer, en hun team. Ook lieten ze zien wat er op hun club nog beter 
geregeld kan worden.
 Die vele uitdagingen in meisjesvoetbal, waar voetbalclubs in nederland voor staan, 
hebben we teruggebracht tot een zestal thema’s. Aan elk van die thema’s wijden we een 
boekje. Vol met knVb-kennis, met analyses, onderzoeken en statistieken, met meningen 
van experts, clubbestuurders, trainers-coaches en ouders, en vooral met openhartige 
ervaringen van speelsters zelf.
 Eerder in deze reeks verscheen het boekje ‘Het Meisje Centraal’. na ‘Werving en behoud’ 
volgen ‘Clubontwikkeling en Competities’, ‘kaderontwikkeling’ en tot slot ‘Talentontwikkeling’. 
De knVb hoopt met deze reeks op meer bewustwording van de problematiek die veel 
meisjes ervaren bij clubs. We willen zo de diverse, bijzondere oplossingen delen die sommige 
clubs al hebben bedacht.
 We wensen je veel leesplezier, veel inspiratie, en vooral heel veel succes met het beter 
begeleiden van speelsters, en het verder ontwikkelen van het meisjesvoetbal op de club. 
Met het centraal stellen van élke voetbalster.

knvb & Jeroen Siebelink
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‘iK WeeT nu aL  
daT iK Me hier  
ga inSChriJven’
Layloma: ‘Met mijn moeder en drie 
van mijn vijf zusjes ben ik naar de 
vriendinnendag van Sv Saestum 
gekomen. ik weet nu al zeker dat ik 
hier volgend seizoen wil voetballen, 
mama heeft me meteen ingeschre
ven. voetbal is zo leuk. Thuis op een 
veldje voetbal ik de hele dag met 
mijn oudere zus Layla (10). Zij 
speelt in de Md1 van Sv Saestum. 
Salma (15) speelt in de MB1. Mijn 
ouders komen uit afghanistan. 
vijftien jaar geleden verhuisden  
we naar nederland. Mijn oudste zus 
is Morsal (21). Toen zij op haar 
achtste op voetbal wilde, was er 
geen plek voor haar. op deze club 
voetbalden toen nog niet genoeg 
meisjes. Morsal heeft toen gezegd 
dat Salma dat gemis goed moet 
maken. en nu voetbalt Salma hier 
alweer vijf jaar. Ze let er goed op 
dat Layla het hier ook naar haar zin 
heeft. Want Layla moet haar zeg 
maar gaan opvolgen. en ik volg 
Layla weer op, want zo gaat dat bij 
ons. o ja, ik heb ook nog een 
kleiner zusje: Sara (2,5). Zij wil 

naam
Layloma
Leeftijd
7
Is hier
om kennis te maken  
met de club en om zich  
in te schrijven
Club
Sv Saestum, Zeist
Leden
800
Vrouwelijke leden
145 (75 vrouwen en  
70 meisjes)
Opkomst Vriendinnendag
20

voetbalLayloma

altijd meedoen op het veldje. Ze 
snapt alleen nog niet hoe je de bal 
moet stoppen. ik ga het haar 
proberen te leren, want op een dag 
zal ze mij toch moeten opvolgen. 
Tot slot is er ook nog narges (19), 
mijn op een na oudste zus. die wil 
niet voetballen. Ze komt niet bij on 
zitten als we lekker van ronaldo op 
tv zitten te genieten. Ze kijkt series.’

‘LayLoMa BiJ de 
 JongenS?  
denK heT nieT.’
Wil, coördinator meisjes- en 
vrouwenvoetbal sV saestum: 
‘Sv Saestum staat bekend om 
topvrouwenvoetbal. We hebben 
hier vijf vrouwenteams, maar met 
verder alleen een Ma1, MB1, MC1 
en md1 hebben we nog niet veel 
meisjesleden. Waarom Saestum  
zo groot is in vrouwenvoetbal en 
toch zo weinig meisjesleden heeft? 
We zijn volgens mij nog niet goed 
in staat te profiteren van onze 
bekendheid. Misschien schrikt het 
niveau de recreatieve voetbalsters 
af? vrouwen 1 speelt in de hoofd
klasse, het team werd acht keer 
nederlands kampioen en won vele 

nationale bekers. ons oude beleid 
was dat alle meiden in meiden
teams speelden. op advies van de 
KnvB hebben we een tijdje vanaf 
de Fpupillen meisjes tussen de 
jongens laten spelen. dit heeft ons 
veel leden gekost, meisjes liepen 
over naar andere verenigingen.  
We draaiden het snel weer terug, 
alle meisjes spelen nu weer als 
vanouds in meisjesteams. een 
andere factor die meespeelt, is dat 
er in deze omgeving veel concurren
tie voor meisjesvoetbal is. hockey, 
maar ook vele andere sporten.  
Plan is nu om komend seizoen onze 
Ma1 hoofdklasse te laten spelen. 
Zo hopen we meer talenten aan te 
trekken. Met een meisjesvoetbaldag 
eerder dit jaar (een gevarieerd 
programma met gediplomeerd 
kader en allerlei specialisten,  
met individuele techniektraining, 
keeperstraining, toernooitjes,  
een penaltybokaal, rustsessies, 
uitgebalanceerde drank en voeding 
en een meet & greet met ex
FC utrecht speelsters) probeerden 
we meiden uit midden nederland 
naar Zeist te lokken. We kozen toen 
voor een lange inloopdag, van acht 
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tot zes uur, om zo ook rekening te 
houden met de agenda van 
werkende ouders. Met de kortere 
vriendinnendag van vandaag hopen 
we vooral op nieuwe meisjesleden 
in de leeftijdscategorie d en C. 
B en ajunioren verwacht ik 
vandaag niet, die vinden dit stom. 
Je gaat toch geen vriendinnen 
meenemen? een vriendinnendag 
werkt denk ik alleen voor tien tot 
veertienjarigen. Met Layloma en 
nog wat jonkies voor de jongste 
pupillen zijn we ook blij. Misschien 
kunnen we met hen een Me1 
vormen. Zouden we ons meer 
moeten richten op de toekomst? 
Meisjes van vijf tot acht moeten 
werven, en Layloma met en tegen 
jongens laten spelen? Zodat we  
zelf onze talenten voor het eerste 
opleiden? dat denk ik niet.  
dit heet niet voor niets een 
‘vriendinnen dag’. deze meisje 
komen voor het plezier.’

‘JongenS oF MeiSJeS, 
daT MaaKT MiJ  
nieT uiT’
Layloma: ‘Mij maakt het niks uit of 
ik met jongens of meisjes speel. ik 
ben net zo druk als een jongen, zegt 
mijn moeder. Zij vindt het eigenlijk 
wel goed voor me als ik tussen de 

jongens zou spelen, want daar word 
ik harder van. als ik maar aan
voerder wordt, verder maakt mij 
het niet uit met wie ik speel of waar 
ik sta. vandaag ben ik ook weer 
overal waar de bal is. ik probeer de 
bal af te pakken, al kijk ik ook soms 
nog toe hoe Layla het doet. We zijn 
in hetzelfde team ingedeeld. ik volg 
haar bewegingen, bij elke bal is ze 
eerder dan ik. ik kan goed en hard 
schieten. Maar dat kan ik niet laten 
zien vandaag, want er zijn geen 
schietoefeningen. We doen alleen 
partijtjes. Schiet maar naar mij! 
zegt Layla.’

‘de voLgende Keer 
Meer variaTie in  
heT CirCuiT’
Liduina, organisator Vriendinnendag 
en trainer MD1 sV saestum:  
‘de opkomst vandaag valt me 
eerlijk gezegd een beetje tegen.  
Bij de werving hebben we dankbaar 
gebruikgemaakt van de middelen 
die de KnvB ons bood. de flyers, 
de posters, het vriendinnendag
pakket. om de huidige meiden
teams aan te vullen hoopte ik op 
minstens tien nieuwe leden. dat is 
denk ik wel gelukt, maar op een 
andere dag hadden we wel wat 
meer meiden kunnen werven.  

We planden deze dag vlak na de 
laatste competitiedag. dan is er 
rust hier, dacht ik, en genoeg 
ruimte op de velden. daarom staat 
veld 1, een kunstgrasveld, nu tot 
onze beschikking. Maar vandaag is 
ook de Zeist Cup, een straatvoet
baltoernooi waar veel kinderen op 
af komen. dat wist ik niet. en ook 
op hockeyclub Phoenix is vandaag 
een open dag voor meisjes. Tja. 
over de gekozen activiteiten ben  
ik evenmin geheel tevreden.  
We kozen voor goal Master, een 
circuit met oefenvormen. de 
meisjes deelden we in ploeg jes in 
van drie of vier, ze rouleren langs 
veldjes waar ze partijtjes speelden 
met twee grote doelen, vier kleine 
doeltjes of lijnvoetbal speelden.  
Ze vinden het leuk om de partijtjes 
te doen, ze staan niet veel stil.  
Toch is het een beetje teveel van 
hetzelfde. het is heet, een uur voet
bal put ze wel erg uit. de volgende 
keer laat ik ze ook lekker penalties 
nemen, en doen we ter afwisseling 
van de partijtjes een dribbelvorm.’
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om elk meisje te laten voetballen op haar eigen niveau 
en leeftijd, rekening houdend met haar beleving van 
voetbal en ambitie, is het zaak het ledenbestand op peil 
te houden. alleen bij een ruime hoeveelheid vrouwelijke 
leden ontstaat een divers voetbalaanbod en kan elk 
meisje daarbinnen zelf de afweging maken: welk type 
voetbalspel past het beste bij mij?
Wil ze voetballen voor haar plezier? In een meisjesteam, tegen andere meisjesteams in een 
meisjescompetitie? Is ze daarbij ook fanatiek en wil ze op het hoogste niveau voetballen in 
een meisjescompetitie? Is ze ook nog eens ambitieus en wil ze met een meisjesteam 
deelnemen aan een jongenscompetitie? Wil en kan ze zelfs meekomen in een jongensteam? 
Heeft ze misschien het talent om de top te halen, en wil ze met jongens in de hoofdklasse 
spelen? Dan moeten al die mogelijkheden binnen een club wel voorhanden zijn.
 kwantiteit is de basis van kwalitatief en rijk meisjes- en vrouwenvoetbal. Om aan een 
kwantiteit te komen en om die kwantiteit op peil te houden, is werving en selectie nodig. 
Maar over welke kwantiteit gaat het?

hoofdstuk #1

  Is de club klaar 
     voor (meer)
vrouwelijke leden?
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Tweehonderd meisjes
Om elk meisje voetbalmaatwerk te kunnen bieden, is in 
theorie het aantal van minimaal tweehonderd meisjes 
wenselijk. Waarom tweehonderd?
 Om een volwaardige jeugdopleiding met een 
gezonde in- en doorstroom te creëren en alle meisjes 
op hun eigen plek te laten spelen is nodig:

-  twee F-teams waarvan een meisjesteam, de andere 
meisjes worden op eigen niveau verdeeld tussen de 
jongens (+/- 16 meisjes);

-  twee E-teams (zelfde als bij de F, +/- 20 meisjes);
-  drie D-teams (een meisjesteam in jongenscompetitie, 

een meisjes-selectieteam, een meisjes recreanten-
team);

-  drie C-teams (een meisjesteam in jongenscompetitie, 
een meisjes-selectieteam, een meisjes recreanten-
team);

-  twee b-meisjes teams (een selectieteam en  
een recreantenteam);

-  twee A-meisjes teams (een selectieteam en  
een recreantenteam).

Hiernaast moeten enkele meisjes die dat graag willen 
natuurlijk bij de D, C, b en A-categorieën ook nog in 
een jongensteam kunnen spelen. Zo kom je tot 
ongeveer tweehonderd meisjes. bij de b- en A-junioren 
valt het meisjesteam dat als geheel team in een 
jongenscompetitie speelt weg, omdat dit in de praktijk 
nauwelijks een leuke of beter gezegd goede competitie 
oplevert. Ook is rekening gehouden met de natuurlijke 
uitstroom op die leeftijd.
Op dit moment echter beschikken nog weinig vere-
nigingen over een dusdanig groot aantal meisjesleden 
– meestal niet meer dan honderd.

groeiwens vooral bij de 
pupillen
-  86% van de verenigingen die al 

meisjes- en vrouwenvoetbal 
aanbieden, wil daarin verder 
groeien.

-  75% van de verenigingen wil 
groeien bij de pupillen;

-  68% van de verenigingen wil 
groeien bij de junioren;

-  51% van de verenigingen wil 
groeien bij de senioren.

Werven en behouden
Een vereniging met een klein aantal meisjesleden, 
bijvoorbeeld minder dan vijftig, kent niet de weelde 
meisjes passend te kunnen indelen, laat staan te 
selecteren of door te selecteren. Toch hebben de 
meisjes van een kleine vereniging evenveel recht op een 
passend voetbalaanbod als meisjesleden van een grote 
vereniging. kan een vereniging dit zelf niet bieden en 
zijn er geen mogelijkheden om bijvoorbeeld samen te 
werken met andere verenigingen in de regio, dan wordt 
het tijd serieus na te denken over werving.
 Een vereniging met veel meisjesleden, bijvoorbeeld 
meer dan honderd, kan al wat meer maatwerk bieden. 
bovendien maakt een groot aantal meisjesleden het 
gemakkelijk meer meisjes uit de omgeving aan te 
trekken, zodat het aantal meisjesleden als vanzelf al 
stabiel blijft, of zelfs verder gaat stijgen. Dat is geen 
reden om op onze lauweren te rusten.
 Om het elk meisje naar de zin te maken en om al die 
meisjesleden in de toekomst voor voetbal te behouden, 
is het van belang dat juist een grote vereniging een visie 
op de toekomst van het meisjes- en vrouwenvoetbal 
heeft en de zaken intern goed heeft geregeld. Zo bezien 
zijn voor zowel kleine als grote verenigingen werving én 
behoud een voorwaarde voor continuïteit van meisjes- 
en vrouwenvoetbal. Voor een kleine vereniging heeft 
echter ledenwerving prioriteit, voor een grote vereniging 
is dat ledenbehoud.
 Houd de voordeur wijd open en doe de achterdeur 
goed dicht.
 Denk er bijvoorbeeld aan dat als je speelsters 
tekortkomt voor een 11 tegen 11-competitie er ook 
mogelijkheden zijn in een 7 tegen 7-competitie te 
spelen. Deze competitievorm is in alle leeftijdscatego-
rieën mogelijk. Teams die net starten, kunnen op deze 
manier toch competitie spelen. Teams die onverhoopt 
spelers verliezen, kunnen doorgaan in een 7 tegen 
7-competitie.

Meer werven dan behouden
Verenigingen denken bij ‘continuïteit’ meer aan werving 
dan aan behoud.
-  84% denkt daarbij aan mond-tot-mondreclame  

via vrouwelijke leden; 
-  53% denkt aan samenwerking met scholen  

en schoolvoetbal; 
-  21% denkt aan overige activiteiten, zoals een 

meidenvoetbaldag, clinics en inlooptrainingen.
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voor je allerlei wervingsactiviteiten gaat organiseren, is 
het belangrijk je af te vragen of je als club daar echt 
klaar voor bent. Kun je nieuwe vrouwelijke leden echt 
een plaats geven? Je moet meisjesvoetbal niet alleen 
willen, je moet het ook kunnen. Stel jezelf als club 
daarom eerst een paar vragen.

Meer meisjes werven? Maar …
1. … wat is onze visie op voetbal? Wie zijn wij als vereniging? Waar staan we voor? Wat 
willen potentiële vrouwelijke leden eigenlijk, en kunnen wij hen dat wel bieden?
2. … hoe staat onze organisatie ervoor? Hebben wij het mannen- en vrouwenvoetbal al 
goed geïntegreerd binnen de club? Zijn visie en doelstellingen opgenomen in het beleids-
plan? Hebben we voldoende velden en andere faciliteiten beschikbaar voor extra vrouwe-
lijke leden?
3. … is er voldoende draagvlak? In welke mate zijn de bestaande leden betrokken bij het 
vrouwenvoetbal binnen de club? staan bestuur en commissies volledig achter een toename 
van het aantal vrouwelijke leden?
4. … hebben we kennis en genoeg begeleiding? Hebben wij vol doende kennis van 
vrouwenvoetbal en hebben we gekwalificeerd kader in huis om speelsters goed op te vangen 
en te begeleiden?  
Zijn er genoeg trainers om alle teams aantrekkelijke en kwalitatief goede trainingen aan te 
bieden?

Als blijkt dat je als club klaar bent voor nieuwe vrouwelijke leden, is het tijd de wervingsstra-
tegie en doelgroep te bepalen en goed na te denken over de concrete wervingsactiviteiten, 
en de invulling ervan en de timing.

hoofdstuk #2

Werven
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Maak keuzes voordat je 
gaat werven
1. bepaal je strategie;
2. bepaal je doelgroep;
3.  kies passende wervings-

activiteiten.

Bepaal je strategie
Hoe ga je werven? Welke communicatiemiddelen zet je in? Welke 
actie is het meest geschikt voor je doel? Dit verschilt sterk per club 
en per situatie. Een grote club in een multiculturele stadswijk kiest 
waarschijnlijk voor een andere aanpak dan een kleine dorpsvereni-
ging in de provincie. Een club met al aardig wat meisjesleden doet 
het anders dan een ‘echte’ jongensclub.

Bepaal je doelgroep
Onder welke doelgroep ga je werven? De keuze van de doelgroep 
hangt samen met het beleid en de doel stellingen. Zet je vooral in op 
een grotere vrouwenafdeling? Dan is het zaak te werven onder 
school verlaters, studenten, jongvolwassenen. Of misschien blijkt uit 
analyse dat, met het oog op doorstroom naar de senioren, er juist 
meer meisjes in de b- en A-leeftijd nodig zijn. De meeste clubs 
richten zich op meiden in de D- en C-leeftijd – meiden die het leuk 
lijken in een meidenteam te gaan voetballen. Met het oog op de 
lange termijn echter, en vooral een gewenste, langere voetballoop-
baan van meisjes, is het ook zinvol je te richten op de jongste 
pupillen. De knVb stimuleert dit, omdat kinderen op jonge leeftijd 
het spel nu eenmaal beter en sneller leren.

Kies passende wervingsactiviteiten
Zijn de basisvoorwaarden gecreëerd? Is er een visie, een organisatie, 
een draagvlak en faciliteiten? Dan kun je als club met een gerust hart 
een wervingsactiviteit organi seren. Globaal kun je zeggen dat meisjes 
via meerdere wegen bij een voetbalvereniging terechtkomen.
 Via vriendinnen, via ouders (een zusje of broertje) en via school.
Om meisjes langs de eerste twee wegen te stimu leren lid te 
worden, vriendinnen en ouders, kun je kiezen voor het klassieke 
wervingsmodel. Daarbij nodig je ze op de club uit en bied je ze op 
eigen terrein een voetbal activiteit aan. In de vorm van een open 
dag, een Vriendinnendag of een reguliere training. Andere optie is 
er juist op uit te trekken en meisjes op te zoeken – op hun school, 
en in hun wijk. Voor elke activiteit heeft de knVb modellen en 
draaiboeken ontwikkeld. Ook staat materiaal voor activiteiten ter 
beschikking.

vijf do’s bij de invulling 
van een wervingsactiviteit
1.  Zoek aansluiting bij bestaande 

activiteiten;
2. Denk na over timing;
3.  Zorg boven alles voor een 

leuke middag;
4. Zorg voor een logisch vervolg;
5.  betrek van begin af aan ouders 

bij de club.

1. Zoek aansluiting bij bestaande activiteiten
Je kunt als club zelf een activiteit ontwikkelen, maar je 
kunt ook kijken wat er op dit gebied al wordt georgani-
seerd. Het kan lonen aansluiting te zoeken bij bestaande 
activiteiten. Als het sportservicebureau van de gemeente 
jaarlijks een druk bezochte sportinstuif organiseert, 
waarom zou je dan geen een-tweetje maken? Ook kan 
het lonen aansluiting te zoeken bij andere bestaande 
(knVb-) activiteiten. Ziet jouw vereniging wat in een 
school & Voetbaltraject? Door een koppeling te maken 
met schoolvoetbal is club voetbal extra aantrekkelijk te 
maken. Zo wordt er landelijk een jaarlijks terugkerend 
scholenkampioenschap georganiseerd waaraan iedereen 
kan meedoen. Als club vind je aansluiting door voor 
meisjes een extra training te organiseren. Ook bij het 
knVb straatvoetbal en Zaalvoetbal kun je je specifiek 
richten op meisjes. Wil je meer weten over straatvoet-
bal ga dan naar facebook.com/knvbstraatvoetbal.

2. denk na over timing
Wanneer organiseer je welke activiteit? Op welk 
moment van het seizoen? Het kan slim zijn in het najaar 
samen met de lokale basisschool een aantal voetbal-
lessen te organiseren, voor elke leeftijdsgroep apart, om 
zo veel kinderen kennis te laten maken met voetbal. 
Geef dit een vervolg door in het voorjaar meisjes, bij wie 
belangstelling is gewekt, op de club uit te nodigen voor 
een activiteit. Rond maart, april beginnen ouders en 
kinderen na te denken over een sport voor volgend 
seizoen; een uitgelezen moment voor een Vriendinnen-
dag of om aansluiting te zoeken bij het lokale school-
voetbaltoernooi, dat doorgaans in deze periode plaatsvindt.

3. Zorg voor een leuke middag
Tijdens de wervingsactiviteit kunnen potentiële leden 
kennismaken met de sport in het algemeen – en de 
club in het bijzonder. Hopelijk gaan de meisjes zich 
vervolgens ook daadwerkelijk aanmelden, waak er wel 
voor dat de ochtend of middag niet te veel gericht is op 
werving. noteer contactgegevens van belangstellenden, 
maar laat kinderen en ouders niet te lang wachten voor 
tafels, en achtervolg ze niet te veel met inschrijf-

formulieren. Het gaat er vooral om dat ze een leuke tijd 
beleven. Voor veel meisjes staat uiteindelijk het sociale 
aspect en het samen voetbalen voorop. Hebben ze het 
leuk gehad, gaan ze met een goed gevoel naar huis?  
Dat vergroot de kans op een nieuw lidmaatschap.

dankbare doelgroep: meisjes met een  
nietnederlandse achtergrond
Meisjes met een niet-nederlandse achtergrond wonen 
veelal in stedelijke gebieden. bij het werven van 
allochtone meisjes is het informeren en betrekken van 
ouders van cruciaal belang. Voetballen in verenigings-
verband is vaak nieuw, dit vraagt extra aandacht.  
Dit kan door tijdens een Vriendinnendag of een andere 
activiteit een rolmodel in te zetten; een voetbalster van 
allochtone afkomst kan meisjes en ouders makkelijker 
over de streep trekken. Probeer daarnaast het vertrouwen 
te winnen van ouders en wees zo nodig flexibel als het 
gaat om vrijwilligerstaken. niet alle ouders hebben een 
auto of rijbewijs om mee te gaan naar uitwedstrijden. 
bied verschillende mogelijkheden als het gaat om het 
vervullen van vrijwilligerstaken: kantinedienst, begelei-
der bij wedstrijden, organiseren van een toernooi.  
Houd ook op deze manier de drempels laag.



Werving en Behoud18 19Werven

4. Zorg voor een logisch vervolg
Organiseer je een leuke activiteit, dan is de kans groot 
dat dit geïnteresseerde meisjes oplevert. sommige 
weten al direct dat ze lid willen worden, andere meisjes 
willen meer bedenktijd. Zorg daarom voor een goed 
vervolgtraject, zoals een of meer proeftrainingen in de 
weken direct volgend op de activiteit. De inhoud  
van deze trainingen zijn van groot belang, de eerste 
indrukken zijn bepalend. Trekt de vervolgactiviteit  
een groep meisjes in de D- of C-leeftijd die in een 
meisjesteam willen spelen? Maak ze dan stap voor stap 
bekend met voetbal en het verenigingsleven. na een 
aantal trainingen kan het team oefenwedstrijden spelen 
of meedoen aan een toernooi. Laat ze ervaren wat het 
spelen van een wedstrijd inhoudt.

Succesfactoren meisjes en vrouwenvoetbal
Clubs waar meiden met plezier en met succes voet ballen, zien het 
werven van meisjesleden niet als separaat en iets eenmaligs. Werving 
en behoud vloeien voort uit een visie en zijn onderdeel van een groter 
plan. Zeven tips van meidencoördinatoren die we spraken voor dit 
boekje.
1. uitgesproken visie. Verdienen én krijgen meisjes en vrouwen 
werkelijk dezelfde kansen en mogelijkheden als jongens en mannen?
2. draagvlak. staan bestuur én leden volkomen achter meisjes- en 
vrouwenvoetbal?
3. organisatie. Maak in eerste instantie een aparte werkgroep of 
commissie voor meisjes- en vrouwenvoetbal, maar integreer het na 
enige tijd zo snel mogelijk in de organisatie, zodat deze 
enthousiaste lingen binnen de club de aandacht krijgen die ze 
verdienen. Alleen zo wordt de nieuwe doelgroep geïntegreerd in het 
bestaande beleid van de club;
4. Plan. Zorg voor een concreet beleidsplan, een technisch plan en 
een toegewijde, bevlogen coördinator meisjes- en vrouwenvoetbal;
5. Kader. stel trainer-coaches aan die meisjes en vrouwen 
begrijpen. niet elke trainer is geschikt voor een meidenteam. Zijn 
gewenste trainers niet voorhanden, zorg dan voor aanvullende, 
vrouwelijke begeleiding;
6. ouders. betrek ouders bij het meisjes- en vrouwenvoetbal. 
Houd bij allochtone gezinnen rekening met culturele aspecten. 
Denk hierbij aan zaken als: de sporthoofddoek, geen meidenkleed-
kamer direct naast die van jongens, mogelijk een gescheiden 
informatieavond voor vaders en moeders, lange kleding onder 
sportkleding en vroege trainingstijden;
7. aandacht en middelen. behoud meisjesleden door ze evenveel 
aandacht én middelen te geven als jongens en selectieteams. 
Goede velden, goede middelen, eigen kleedkamer en ruimte voor 
sociale activiteiten.

5. Betrek van begin af aan ouders bij de club
niet alleen nieuwe meisjesleden moeten als het ware 
wennen aan een voetbalclub, dit geldt ook voor ouders. 
nodig ze spoedig uit voor een persoonlijk gesprek, of 
organiseer een ouderavond. Wat kunnen ouders 
verwachten en wat verwachten wij van ouders en 
spelers? Informeer ze over zaken als de procedure 
rondom het lid worden, dag en tijdstip van trainingen en 
wedstrijden, tenue en sportkleding. Vergeet niet de 
normen en waarden binnen de club, benoem concreet, 
gewenst gedrag zoals vrijwilligerswerk en gedrag langs de 
lijn. Ondersteun ouders waar nodig bij het regelen van 
zaken en wijs ze op eventuele subsidieregelingen voor 
contributie. Zorg voor een persoonlijk aanspreekpunt.
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‘iK Ben Me erg BeWuST 
van MiJn LiChaaM’
Renske: ‘ik stap de met meisjes 
afgeladen voetbalkantine van 
vv gdC in en kijk mijn ogen uit. 
ik ben hier wel eens eerder geweest, 
mijn jongere zusje voetbalt hier. 
Maar nu is de ruimte helemaal roze 
gekleurd. er hangen roze ballonnen 
en roze vlaggetjes en op de tafels 
staan bladen met roze kindercham
pagne en bladen met cupcakes met 
roze versiering. ook staat er een 
grote beker – met roze linten. ik 
denk dat er wel honderd meisjes 
zijn, van allerlei leeftijden. ik zit 
aan een tafel waar meisjes van mijn 
leeftijd zitten. Clubvoorzitter henk 
heeft een microfoon in zijn hand, 
hij gaat ons denk ik toespreken. 
henk is leuk, hij maakt altijd 
grapjes. Toen ik zes was, heb ik al 
eens een paar maanden met de 
Kabouters meegetraind. dat deed 
ik meer voor mijn ouders; zij 

naam
renske
Leeftijd
10
Is hier
om kennis te maken  
met de club
Club
vv gdC, eethen  
(bij Tilburg)
Leden
310 
Vrouwelijke leden
100
Opkomst Lady’s Day
90 bestaande meisjes
leden, vier potentiële
Doel
extra aandacht geven aan 
de meisjes op de club. 
geen wervingsactiviteit, 
wel een leuke middag om 
de bestaande meisjesleden 
te behouden.

voetbalRenske
sponsorden een tijdje de Kabouters. 
ik vond er niet zo veel aan, niemand 
van mijn klas zat op voetbal. Mijn 
ouders begrepen dat wel, zelf 
hebben ze eigenlijk ook niks met 
voetbal. Maar je moet wél bewegen, 
zeiden ze. ik ging dus op paardrijden. 
ook deed ik een tijdje aan turnen. 
ik ben me erg bewust van mijn 
lichaam. ik vind dat ik een beetje 
aan de maat ben. nu mijn jongere 
broertje ook op voetbal gaat, wil ik 
voetbal toch weer gaan proberen.’

‘vandaag iS heT  
eChT Lady’S day’
Henk, clubvoorzitter: ‘Welkom, 
meiden! voetbal, dat weten jullie 
wel, is al lang geen mannending 
meer. die tijd is echt voorbij. 
vijftig jaar geleden hadden we hier 
al vrouwen, en die konden toch 
voetballen, jongen! Sommige van 
die vrouwen lopen hier nog rond. 
Kijk maar eens goed om je heen. 

die ene die daar foto’s staat te 
nemen bijvoorbeeld, nee, nou niet 
weglopen, of haar kan ik jullie hele 
mooie verhalen vertellen. ria ging 
een keer onderuit op het veld, dat 
was lachen toch, ria? o, mag ik 
dat niet zeggen. nou, na negentien 
jaar zijn ze weer met het vrouwen
voetbal gestopt, maar in het jaar 
2000 kwam er plots weer een 
vrouw langs hier. Ze zei: we willen 
dat er weer een damesteam komt. 
als ge er zestien hebt, zei ik, mag  
je kommen. nou, vier weken later 
kwamen ze aangezet hoor. Met een 
trainer erbij en al. dus zo is het 
gekomen. er kwamen meer vrouwen, 
en ook meiden. een jaar geleden 
stapte Jasmijn uit vrouwen 1 op  
me af. Jasmijn traint de meisjes 
dpupillen. Ze zei: henk, ik wil een 
leuke dag voor alle meiden organi
seren. Want die meiden in mijn 
team weten niet eens wat erin de 
jeugd rondloopt aan meisjes. Ze 
vindt dat de meiden elkaar beter 
moeten leren kennen. nou, dat vind 
ik ook. daarom zijn we vandaag bij 
elkaar. en misschien komen er ook 
nog wat nieuwe leden op af. Zo 
gezegd, zo gedaan. nu is het Lady’s 
day ... (Loopt op een speelster van 
de MB1 af.) … Zeg meid, wat moet 
ik nou toch over jou vertellen?  
Ja mensen, ik zorg altijd voor haar 
telefoontje als ze moet trainen. 
Maar ik vind dat doodeng. Wat 
moet ik zeggen als je vriendje belt? 
(gegiechel.) ge hebt toch al een 
vriendje? Toch? (de tafel van de 
MB1 schiet nu in een slappe lach.) 
Lieve vriendinnen, ik val jullie niet 
langer lastig met mijn geklets, 
vandaag is jullie dag. vandaag is het 
Lady’s day.’
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‘Meiden MoeTen 
eLKaar BeTer  
Leren Kennen’ 
Jasmijn, organisator Vriendinnendag 
en speelster Vrouwen 1: ‘onze 
Lady’s day is niet zozeer gericht  
op werving van nieuwe vrouwelijke 
leden, maar vooral op binding en 
behoud van de bestaande. hún 
willen we vandaag een leuke dag 
bezorgen. ik wil ze ook laten zien 
wat er aan leuke voetbalsters in de 
jeugd rondloopt. het is niet 
vrij blijvend, ik verwacht dat 
gewoon iedereen komt. in het 
wedstrijdprogramma voor vandaag 
op de website heb ik dan ook achter 
alle meidenteams letterlijk laten 
zetten: 09.0016.00 uur Lady’s 
day. het is dus eigenlijk verplicht. 
andersom wil ik dat meisjes bij de 
pupillen en junioren snappen dat er 

een damesteam is waar ze later 
naartoe kunnen, dat er dus een 
doel is om voor te gaan. Tenslotte  
is elk nieuw vrouwelijk lid dat zich 
vandaag aanmeldt mooi mee
genomen – we hebben in het lokale 
sufferdje dan ook een advertentie 
geplaatst. de nieuwe meiden 
draaien gewoon de hele dag mee, 
als ze willen. na het drankje en het 
hapje trekken alle meiden zo eerst 
hun tenues aan, daarna maken we 
op het hoofdveld een groepsfoto – 
met iedereen erop. vervolgens 
vormen we teams met uit elke 
leeftijdscategorie, van de Fpupillen 
tot en met vrouwen 1, één 
speelster. Zo kunnen de groten de 
kleintjes helpen. We spelen zeven 
tegen zeven op een half veld. na 
het toernooi gaan ze douchen, en er 
is een lunch. vanmiddag voetballen 

we niet meer. dan staat het hier vol 
met kraampjes van lokale mensen 
die iets willen aanbieden. aardbeien
kwekerij Wout de ruiter is er, 
Melkdrive ron en Laura, 
Kaasboerderij de Lange hoeve, en 
Spar roza. ook zijn er workshops 
makeup van Jolanda’s Body & 
Beauty en San’s Salonnetje, en we 
kunnen cupcakes bakken.’

WaaroM BeSTaande 
SPeeLSTerS eLKaar 
BeTer MoeTen  
Leren Kennen
1. Meer binding met elkaar en  
met de club;
2. Makkelijker natuurlijke door
stroom (speelsters zijn niet meer 
bang om met een hoger team of 
vrouwenteam mee te doen);
3. Makkelijker om speelsters uit  
te wisselen (meisjes zijn meer 
bereid om een team uit de brand  
te helpen).

‘heT iS hier vandaag 
aLS oP de CaMPing’
Renske: ‘Muziek van Michael 
Jackson klinkt uit de luidsprekers, 
ik sta te huppelen langs de lijn van 
een zonovergoten veld. het is hier 
vandaag net als op de camping, we 
spelen met moeders en dochters 
tegen elkaar. de gdC girls tegen 
dream Team. “ik wil als eerste 
reserve,” zeg ik tegen mijn moeder. 
“ga je de kat uit de boom kijken?” 
zegt ze. “dit is je eerste wedstrijd, 
doe nou lekker mee!” “het zijn 
geen echt wedstrijden,” zeg ik. “en 
ik sta niet reserve, ik ga zometeen 
voorin staan. Zometeen hoor, nog 
even wachten. dan kom ik erin.”’

‘MenSen PerSoonLiJK 
aanSPreKen, daT iS 
de TruC’ 
Henk: ‘veel groei zit er niet meer in 
voor deze club. vv gdC is een 

fusie van drie clubs, we bedienen 
vijf dorpen en pakken al veel 
meiden uit de omgeving. het lukt 
ons aardig meiden te behouden. 
Zelfs als ze uitzwermen en gaan 
studeren in de stad, blijven ze hier 
voetballen. gewoon, omdat het 
hier gezellig is. er is een tijd 
geweest dat de jongens hier meer 
aandacht kregen dan de meiden.  
Ze lagen elkaar toen niet zo, maar 
ik denk dat we dat gelijk hebben 
getrokken. Jongens staan nu te 
kijken bij wedstrijden van meiden 
en andersom, al weet je natuurlijk 
nooit om welke reden. er zijn veel 
voetbalstellen hier, van oudsher, 
getrouwd en al. Komt door de goeie 
feesten hier, hè. dat steekt elkaar 
toch aan. Meiden komen nu ook 
beter op voor zichzelf. Laatst 
daagde de MC1 de jongens d1 uit 
voor een partijtje. en of je nou goed 
bent of minder goed, dat is niet 
belangrijk hier. Tegenstanders 
staan soms raar te kijken als ze hier 
spelen. het gemoedelijke sfeertje, 
dat tref je niet overal. Laatst 
stonden er een paar jongens uit een 
ander dorp onze reclameborden te 
slopen en spiegels van auto’s af te 
trappen. We wisten niet wat ons 
overkwam. Toen de politie kwam en 
wij onze verbazing uitten, kregen 
we te horen dat we wel bekend 
staan als “erg soft”. Tja. hoe het 
goede te behouden? Met meer 
vrijwilligers en met betere trainers. 
dat is ook voor ons een probleem, 

ouders die duiken. vroeger gaf je 
spelers een brief mee voor thuis: 
het rijschema, het wasschema en 
dan kwam het goed. nu zeggen ze: 
“Maar we hebben geen auto.”  
“en je opa dan? en je buurman?” 
“o ja.” Mensen persoonlijk 
aan spreken, dat is de truc. niks 
briefjes. Zo kwamen we laatst bij de 
F en epupillen begeleiders tekort. 
“dan doe ik het zelf,” zei ik. dan 
neem ik wel een jaartje een pupillen
team onder me. Bleven die ouders 
ineens wel staan kijken. gingen ze 
ineens wel mee naar elke uitwed
strijd en zagen ze hoe leuk dit werk 
eigenlijk is. Zegt er één: “Potjan
dorie henk, ik doe met je mee!”’

‘JurKenvoeTBaL?’
Renske: ‘We spelen een potje 
“jurkenvoetbal”. Wat dat is? 
voetballen met een jurk aan. 
Waarom we dat doen? dat weet ik 
ook niet. We zien de bal niet eens. 
We laten de jurk rond ons middel 
heen en weer draaien, we zweven, 
we stijgen zo op, we lachen ons 
slap. Scheidsrechter Kees moet ook 
een gek pekske aan. hij is zuster. 
We zijn melig, maar we proberen 
toch te voetballen, zo goed als het 
gaat. de ene speelster na de andere 
valt om, sommige ongelukkig. van 
voetbal komt zo niet veel terecht, 
maar leuk is het wel. “ach,” zegt een 
moeder, “het gaat om de gezellig
heid.” “nee,” zegt een meisje, 
“juist niet! Winnen motten we!”’
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Meisjesleden werven is geen eenmalige activiteit.  
het is handig de eerste keer als een pilot te zien en die 
ervaring te gebruiken voor een reeks jaarlijks terug
kerende activiteiten. idealiter is werving een onderdeel 
van een breder traject van clubontwikkeling, waarbij 
niet alleen vooraf is nagedacht over de timing en mix 
van wervingsactiviteiten, maar waarbij in het organi
seren ervan ook huidige voetbalsters en meisjesteams 
worden betrokken. Laat daarom niet alleen meisjes die 
voor het eerst bij onze vereniging komen kennismaken 
met voetbal en informeer niet alleen ouders over voet
bal en club, maar laat ook meisjes die al lid zijn een 
leuke dag beleven. Maak van hen ‘junior ambassadeurs’ 
voor het meisjesvoetbal. Betrek voor het draagvlak 
tevens bestuursleden bij het proces, vergeet de jeugd
coördinator niet en geef trainers en speelsters uit oudere 
leeftijdscategorieën verantwoordelijkheid op de dag zelf.
 Zo is werven behoud. Zo wordt werving van 
 meiden iets van iedereen, en praat iedereen erover. 
Mondtotmondreclame is de beste reclame.

hoofdstuk #3

Wervings
activiteiten
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Welke wervingsactiviteit?
1. open dag. De Open Dag is een brede, ongerichte vorm van ledenwerving. bedenk dat 
hier ook (vooral) jongens op afkomen, alsmede oudere pupillen van verenigingen die op 
zoek zijn naar een andere club. Hoop je vooral een mix van meisjes en jongens in de jongste 
leeftijdscategorieën aan te trekken, dan is het raadzaam dit duidelijk te communiceren in de 
promotie en daarbij te onderstrepen dat meisjes zeer welkom zijn;
2. Meisjesvoetbaldag. Een focus in de werving op louter meisjes heeft als voordeel dat je op 
zo’n dag doelgericht kunt werven. nadeel is een mogelijk lagere opkomst. Maak er bijvoor-
beeld een ‘Lady’s Day’ van (zoals VV GDC dat doet, zie elders in dit boekje) waarbij ook alle 
huidige meisjes- en vrouwenleden aanwezig zijn. Daarbij wordt met behulp van de promotie 
natuurlijk ook duidelijk dat potentiële meisjesleden van alle leeftijden welkom zijn – hiermee 
verzeker je je van voldoende massa om activiteiten te kunnen organiseren;
3. vriendinnendag. Een Vriendinnendag kun je organiseren voor alle leeftijdscategorieën, 
maar zal het meest aansprekend zijn voor meisjes tussen de acht en veertien jaar oud. nog 
jongere meisjes kun je ook werven via de Open Dag – oudere meiden kunnen ook meedoen 
met een reguliere training om zo kennis te maken met jouw vereniging en het team waarin 
ze mogelijk terecht zullen komen. De Vriendinnendag is bij uitstek een geschikte kennis-
makingsactiviteit, omdat de invulling daarvan een goede balans heeft tussen voetbalspellen 
en voetbaltraining. Een deelneemster met weinig voetbalervaring kan zo toch leuk meedoen;
4. Clinics. Om meisjes en vrouwen te trekken die al wat jaren voetballen en bijvoorbeeld 
op zoek zijn naar een nieuwe club, kun je denken aan speciale activiteiten als clinics onder 
leiding van de eigen selectiespeelsters of speler en trainers van regionale bvo’s uit bene-
league. Vergeet de meet & greet niet! Denk ook aan trainingen en workshops van specialisten 
op het gebied van techniek, tactiek en keepen. Een en ander is ook als een soort beurs in te 
bedden op een eigen meisjestoernooi of op een Meisjesvoetbaldag of Vriendinnendag;
5. voetbal op school. school is voor veel verenigingen nog een blinde vlek, terwijl dit juist 
hét kanaal is om meisjes al jong te werven, vooral die meisjes waar het voetbal thuis niet leeft. 
De knVb helpt bij het organiseren van voetballessen tijdens de gym en schoolvoetbaltoer-
nooien. De combinatie school en voetbal is interessant, omdat je kunt inzetten op de 
doelgroep die nog een sportkeuze gaat maken. Meisjes uit groep 3 en 4 zijn net klaar met 
zwemles en oriënteren zich op een nieuwe sport. bied kennismakingslessen aan.
6. Welpenvoetbal. We vinden het belangrijk om jonge meisjes zo vroeg als mogelijk kennis 
te laten maken met voetbal en ze te laten ervaren hoe leuk voetbal is. Daarom geeft de 
knVb, samen met hoofdsponsor InG, amateur verenigingen extra aandacht door een 
programma voor startende meisjes (en jongens) te faciliteren. Met een speciaal pakket aan 
ondersteuning door de knVb gaan de verenigingen aan de slag met ‘Welpenvoetbal’. 
Hierbij ontdekken meisjes al op jonge leeftijd het voetballen binnen de vereniging. Door 
middel van de specifieke activiteiten voor deze doel groep krijgen de (mini-)pupillen, hun 
ouders en de vrijwilligers binnen de vereniging(en) een hartelijk welkom op voetbal. Het 
voetbalveld wordt een speeltuin waarin voetballen centraal staat.

De Open Dag, de Meisjesvoetbaldag, de Vriendinnendag, 
de clinics en de open trainingen hebben veel overeen-
komsten. Op deze plek nemen we de Vriendinnen dag als 
voorbeeld. Hoe organiseer je die? Vervolgens bespreken 
we het werven van meisjes via school. 
 Het is goed bij deze activiteiten te realiseren dat 
meisjes vaak niet direct lid worden, zeker meisjes tussen 
de acht en zestien jaar niet. Deze activiteiten werpen 
vaak later vruchten af. Meisjes van deze leeftijd moeten 
eerst het seizoen van hun oude sport afronden of willen 
zich eerst nog verder oriënteren. Zorg daarom voor 
vervolgactiviteiten en blijf in contact met deze meisjes.

de vriendinnendag
Een Vriendinnendag organiseren is niet moeilijk, maar 
vergt wel een goede organisatie en planning. begin op 
tijd met organiseren. Doe het samen met een paar 
andere vrijwilligers en verdeel de taken. benader 
mensen die graag de handen uit de mouwen willen 
steken. stel een werkgroep samen van maximaal vier 
personen om zo het overzicht te behouden. Denk ook 
aan spelers van de vrouwenselectie of trainers van een 
meidenteam. Veel werk komt uiteindelijk neer op 
communicatie en promotie. Promotie intern, gericht op 
de bestaande leden en extern, gericht op potentiële 
leden. Als de activiteiten van de Vriendinnendag in 
grote lijnen gepland staan en het promotiemateriaal 
beschikbaar is, benader dan eerst de eigen meisjes-
leden. Zij moeten immers buurmeisjes of nichtjes 
 uitnodigen om naar de Vriendinnendag te komen.

Checklist vriendinnendag
1. Draagvlak en betrokkenheid bestuur;
2. Werkgroep formeren;
3.  Datum Vriendinnendag kiezen en accommodatie 

reserveren;
4. Programma bedenken en activiteiten kiezen;
5. Promotiemateriaal maken;
6.  Eigen meisjesleden benaderen ter promotie  

en voor hulp;
7. Potentiële meisjesleden benaderen;
8. Inschrijvingen bijhouden;
9. Draaiboek maken, van binnenlopen tot afsluiting;
10. Veldindeling, taken verdelen;
11. Accommodatie, veld en materiaal;
12. Ontvangst;
13. Aandenken en informatie meegeven;
14. Evalueren.

ad 4. Programma bedenken en activiteiten kiezen.  
De Vriendinnendag is bovenal een voetbalactiviteit, 
maar omdat er zoveel verschillende meisjes kennis 
komen maken met de sport is het belangrijk de activiteit 
gevarieerd en laagdrempelig in te vullen. Dat kan met 
gemakkelijke voetbalvormen en leuke voetbalspellen. 
Iedereen moet lekker bezig zijn op het veld en dat gaat 
het best met verschillende oefeningen die ook leuk zijn 
voor meisjes die nog niet zoveel balcontrole, inzicht of 
schotkracht hebben. De knVb adviseert de partijvorm 
4 tegen 4 als centrale voetbalvorm te gebruiken.
 4 tegen 4 is overzichtelijk voor speelsters, omdat het 
aantal spelers gering is. Ook is het overzichtelijk voor 
begeleider of coach. 4 tegen 4 is de kleinste vorm van 
een echte wedstrijd, zodat je meisjes een eerste goede 
indruk van voetbal geeft. Alle kenmerken van het 
voetbalspel zijn aanwezig, zolang spelers opgesteld staan 
in een ruit – een voorwaarde om breed en diep te 
kunnen spelen. 4 tegen 4 is ook aantrekkelijk, omdat 
het een wedstrijd op zich is, spelers veel aan de bal 
komen en er veel doelpunten kunnen worden gemaakt.
 Al met al garandeert 4 tegen 4 veel plezier, maar als 
je een toernooi in de vorm van bijvoorbeeld een 
wk-landenspel organiseert en teams regelmatig een 
andere tegenpartij ontmoeten, is het lastig daar de hele 
Vriendinnendag mee te vullen. Een circuit met zes 
stations en op elk station een begeleider (of op elk team 
een trainer) is daarom ook een goede mogelijkheid. Een 
mix van bijvoorbeeld een partijvorm 2 tegen 1 plus 
keeper, Dribbelkoningin, 1 tegen 1, 4 tegen 4 en het 
Gatendoekspel (mikken in gaten) verzekert genoeg 
afwisseling. Ga voor de digitale Vriendinnendaghand-
leiding naar knvb.nl/vrouwenvoetbal.

ad. 6. eigen meisjesleden benaderen. Informeer 
trainers van meisjesteams die je wilt inzetten bij het 
werven. Of beter: vraag of je de meiden gedurende vijf 
minuten kunt toespreken in de kleedkamer. Zo verzeker 
je je van aandacht, kun je meer over de Vriendinnendag 
vertellen en kunnen spelers promotiemateriaal meteen 
opbergen in hun tassen. benadruk voor de groep wat 
voor een leuke activiteit je in petto hebt en stimuleer ze 
te helpen met werven. Geef meteen flyers en inschrijf-
formulieren mee om in de eigen wijk in brievenbussen 
te doen en posters om op te hangen op school of in de 
supermarkt. En wie is bereid ook op de Vriendinnendag 
te komen helpen? Houd bij wie wat doet en welke 
inschrijvingen al binnen zijn. Vergeet de jongens niet! 
Loop ook bij hen even binnen en vraag of ze zusjes of 
nichtjes hebben die belangstelling hebben.
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ad 11. veld en materiaal. Laat op de dag zelf meteen 
een goed indruk achter bij deelneemsters en ouders. 
Zorg ervoor dat terrein en kantine opgeruimd en schoon 
zijn en dat er een paar mensen van de vereniging 
klaarstaan om iedereen persoonlijk te verwelkomen.  
Wil de clubvoorzitter een leuk, persoonlijk praatje 
houden? Ouders zullen zich meteen welkom voelen en 
zien dat de accommodatie een prettige sportomgeving 
is. neem ruim voor hun entree met vrijwilligers en 
trainers de dag door, verdeel de taken en zorg dat de 
velden al zijn uitgezet. Afhankelijk van het aantal 
deelneemsters heb je minimaal één groot veld en 
maximaal twee grote velden nodig. Het mooiste zou  
zijn als je gebruik kunt maken van het hoofdveld of het 
kunstgrasveld. Vergeet de feestelijke aankleding niet. 
Wellicht heb je een schitterende accommodatie waar 
eigenlijk geen verdere versiering nodig is – toch is het 
handig het terrein wat meer aan te kleden. Denk aan 
borden met pijlen als het complex lastig te vinden is, 
een welkomstbord, een banner of poster, verenigings-
vlaggen, het programma van de dag op een centrale 
plek, het gatendoek van de knVb en vrolijke span-
doeken gemaakt door onze huidige meisjesleden.

ad 12. ontvangst. Vergeet op de dag zelf niet voor een 
warm ontvangst van de meden. Als je alles goed hebt 
voorbereid, heb je je handen vrij om te doen waar het 
allemaal om gaat: aandacht aan de meiden zelf geven.
 Zorg bij de ingang voor een (liefst vrouwelijk)  
eerste aanspreekpunt namens de vereniging. Met de 
Vriendinnen dag creëer je een unieke mogelijkheid om 
binnen een paar uur meisjes te overtuigen dat ze juist 
van onze club lid moeten worden. Heet ze van harte 
welkom en geef ze een rondleiding over het terrein. 
nog beter: meisjesleden maken hun eigen vriendinnen 
wegwijs. Op het veld zullen sommige meisjes de 
oefeningen erg spannend vinden. Het is belangrijk dat 
er een positieve sfeer wordt gecreëerd, stimuleer ze, 
moedig ze aan en complimenteer ze als een oefening 
goed uitvoeren. Zo pikken ze oefeningen sneller op en 
voetballen ze met meer vertrouwen.
 Zijn de meisjes om? nu de ouders nog. Vergeet niet 
een praatje te maken met de ouders die zijn mee-
gekomen. Persoonlijk contact met nieuwe ouders is 
heel belangrijk als je ze welkom wil laten voelen. Het 
geeft je de gelegenheid vragen te beantwoorden en 
extra informatie mee te geven. nu weten ze bij wie ze 
moeten zijn als ze zich willen inschrijven en voelen zich 
al een beetje thuis.

negen wenken voor de veldorganisatie  
op een vriendinnendag
1. Instrueer kader minimaal een uur van te voren;
2.  Zet met hoedjes veldjes uit vanuit de hoekpunten 

van het grote veld. Op deze wijze maak je gebruik 
van aangegeven zijlijnen en achterlijn;

3.  Gebruik kleine doeltjes van 3 bij 1, of pionnen met  
of zonder deklat;

4.  Vul teams en het toernooischema op de wedstrijddag 
zelf in en werk met de blanco toernooischema’s uit 
de digitale handleiding op knvb.nl/vrouwenvoetbal;

5.  Zorg voor kopieën wedstrijdschema of circuit  
voor leiders en trainers;

6.  speel 4 tegen 4 met teams van 5 spelers, wissel 
door, maar laat bij regen en kou lekker iedereen 
spelen, dan maar even 5 tegen 5;

7. Zorg voor voldoende schone hesjes;
8.  Hanteer een centraal begin- en eindsignaal of een 

muziektune om speelsters van veld of activiteit te 
laten wisselen, zodat dit moment voor iedereen 
duidelijk is – zonder geschreeuw over het veld;

9.  Een gezamenlijke lunch of limonade voor alle 
speelsters is goed voor de sfeer. Hierna werkt een 
spel of voetbalquiz vaak goed.

ad 13. aandenken en extra informatie. Om niet alleen 
de winnaars met een prijsje naar huis te laten gaan, kun 
je ervoor kiezen alle deelneemsters een oorkonde mee 
te geven of een goodiebag met daarin iets leuks als 
aandenken. Vergeet uiteraard een inschrijfformulier  
niet plus extra informatie over het lidmaatschap, de 
vereniging, het vervolgtraject en de eerste training. 
Maar vraag vooral, op de vrouw af, wat ze ervan vonden. 
Wat vond je leuk vandaag? Wil je lid worden? Twijfel je 
nog? Wil je een keer meetrainen? 
 Zoek contact en zorg ervoor dat iedereen weet dat 
er vragen gesteld kunnen worden. nodig ouders en 
meisjes uit een keer op zaterdag te komen kijken en 
zorg dat iemand van de vereniging ze kan begeleiden. 
Laat ze kennismaken met het verenigingsleven, de 
trainingen en de wedstrijden. Ook kun je ze betrekken 
bij activiteiten die meisjesleden zelf organiseren, nodig 
ze uit als introducé voor een meisjestoernooi of neem 
ze mee naar een bezoekje aan het nederland Vrouwen-
elftal. Vergeet tot slot niet de dag te evalueren. Welke 
doelen zijn bereikt? Wat zijn verbeterpunten voor 
volgend jaar? Maak er een verslag van voor de website 
– vier dit succes met de club.

Meisjes werven via school
Werving van meisjes vindt meestal plaats via-via, en 
daarnaast steeds vaker via Vriendinnendagen en clinics. 
Het derde kanaal echter is voor veel verenigingen nog 
een blinde vlek: school. school is echter hét kanaal om 
meisjes te werven, vooral bij meisjes waar het voetbal 
thuis (nog) niet zo leeft. Jaarlijks nemen ruim 90.000 
meisjes deel aan schoolvoetbal. Het merendeel daarvan 
zit niet op voetbal. De knVb organiseert veel 
initiatieven op dit gebied. Profiteer ervan!
 Op deze plek bespreken we school & Voetbal  
en schoolvoetbal.

Flyer vriendinnendag
Ga naar knvb.nl/vrouwenvoetal voor digitale 
promotie wervingsmateriaal van de Vriendinnendag.  
Je kunt er onder meer een eigen flyer ontwikkelen 
door in de bewerkbare pdf je eigen gegevens in te 
vullen of vraag de link op bij je knVb-contactper-
soon. Houd de informatie beknopt, te veel tekst 
werkt niet in een flyer. Mocht je zelf materiaal willen 
maken, houd dan rekening met de vijf W’s: wat, 
wanneer, voor wie, waar en waar kunnen ze zich 
opgeven? Met wie kunnen ze contact opnemen? 
Doe mee en kom naar onze vereniging!

ad 7. Potentiële meisjesleden benaderen. Traditionele 
communicatie bestaat uit flyeren en posteren, het 
inzetten van website en e-mail, het werven op de 
accommodatie zelf en door lokale media te benaderen 
voor een aankondiging en een verslag van de activiteit 
– toch blijkt uiteindelijk mond-tot-mondreclame de 
meest effectieve vorm van werving. Mond-tot-mond-
reclame stimuleer je door zoveel mogelijk kanalen 
tegelijk in te zetten. Denk daarom ook aan de creatieve 
inzet van sociale media als Facebook, Whatsapp, 
Twitter, Instagram, skype of snappchat. Deze kanalen 
zijn, zeker voor meisjes in de leeftijd van tien tot 
veertien jaar, onmisbaar om aandacht te genereren  
voor de activiteit die je wilt gaan organiseren.

vriendinnendagpakket
In het Vriendinnendagpakket zitten middelen om de 
activiteit te promoten, deelneemsters uit te nodigen 
en leuke hebbedingetjes om mee te geven aan het 
einde van de activiteit. Het pakket bestaat uit posters, 
uitnodigingskaarten, meisjesvoetbalbrochures en 
leuke goodies. Deze Vriendinnendagpakketten kun je 
opvragen bij de knVb. Ga naar knvb.nl/service voor 
meer informatie.

digitale hulpmiddelen
Om het verengingen gemakkelijk te maken, zijn met 
een druk op de knop digitale draaiboeken en 
schema’s van de knVb te downloaden via knvb.nl/
servicedesk. Te gebruiken bij activiteiten bij de 
vereniging, en bij de school.
1.  school & Voetbal (lesmap, handleiding,  

leskaarten, dvd);
2. schoolvoetbal (draaiboek en schema schooltoer).
Meer weten over school & Voetbal, ga naar  
knvb.nl/schoolenvoetbal.
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School & voetbal
Met het programma school & Voetbal wil de knVb jongens en 
meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennisma-
ken met voetbal – en met de voetbalvereniging uit de buurt. Door 
een goede samenwerking tussen de school en de voetbalvereniging 
kunnen kinderen ervaren hoe leuk het is om te voetballen. In een 
enkel geval vindt school & Voetbal plaats op een middelbare school 
of in samenwerking met een zaalvoetbalvereniging.
 Het programma bestaat uit drie fases om kinderen – en ouders 
– op een plezierige en overzichtelijke manier te laten kennismaken 
met voetbal. Het streven is elke fase te laten verzorgen door 
trainers van de voetbalvereniging. Als dat niet mogelijk is, worden 
ervaren trainers van de knVb ingezet. Het programma is gratis 
voor kinderen en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
kinderen die wel of niet lid zijn van een voetbalvereniging. 
 Het programma bestaat uit drie fases.

Fase 1: voetballen tijdens de gymles. Tijdens de gym lessen op 
school wordt extra aandacht besteed aan voetbal. Een trainer van 
een voetbalvereniging uit de buurt komt op school langs om een of 
meer trainingen te geven. Alle jongens en meisjes kunnen hieraan 
meedoen en zo zelf ervaren hoe leuk voetbal is. De kinderen hoeven 
hiervoor niets extra’s te doen of mee te nemen.

Fase 2: voetballen na schooltijd. Jongens en meisjes die enthousiast 
zijn geworden tijdens de voetballessen op school in fase 1 kunnen 
zich opgeven voor de naschoolse activiteiten. Direct na schooltijd 
kunnen zij meedoen aan verschillende voetbalspellen. Deze vinden 
plaats bij school of zo dichtbij mogelijk, zodat iedereen van de partij 
kan zijn. In deze fase worden de ouders of verzorgers uitgenodigd te 
komen kijken en zo te ervaren hoe leuk hun kind het voetballen 
vindt. Ze ontmoeten trainers en krijgen informatie over de 
voetbalvereniging en het programma.

Fase 3: voetballen bij de vereniging. De laatste fase van het 
programma vindt plaats op de velden van de voetbal vereniging.  
Om te ervaren hoe het is lid te zijn van een club, draaien de 
kinderen een aantal weken mee in een team. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers kan dit in een bestaand team van de club zijn of 
in een nieuw team. In deze periode zijn kinderen nog niet officieel 
lid, en zijn er ook geen kosten aan verbonden. Gedurende het 
traject kunnen de kinderen lid worden bij de vereniging en meedoen 
met trainingen en wedstrijden.

Schoolvoetbal
De knVb organiseert sinds 1906 het 
knVb schoolvoetbal – miljoenen 
leerlingen speelden mee in zo’n toernooi. 
‘Jongeren en ouderen strijden als leeuwen 
voor de overwinning van hun school’, zo valt 
te lezen in een brochure uit 1949. ‘Is het 
een wonder dat de leerlingen der scholen 
telkenjare opnieuw met spanning het 
jaarlijkse feest tegemoet zien?’ Zeven 
decennia later geldt dit onverminderd. 
Jaarlijks doen zo’n 240.000 leerlingen uit de 
groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen 
mee aan de voorrondes. Er is een 11 tegen 
11-jeugdcompetitie – waaraan zowel jongens 
als meisjes meedoen uit groep 7 en 8 – maar 
er is ook een 7 tegen 7-competitie speciaal 
voor meisjes en kinderen uit groep 5 en 6.

Sportimpuls 
Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de uitrol van bewezen ‘sportinterventies’. 
knVb maakt deel uit van de sportimpuls Menukaart met o.a. ook de inter ventie ‘Werving 
en behoud meiden in voetbal’. Dit is een subsidieregeling voor sportaanbieders om in dit 
geval meiden meer of weer aan het sporten te krijgen. 
Voor een succesvolle aanvraag van sportimpuls gelden een aantal criteria. Doe een aanvraag 
voor sportactiviteiten gebaseerd op de menukaart sportimpuls, toon aan dat je mensen aan 
het sporten krijgt die dat nu niet of minder doen of er mee dreigen te stoppen, zorg voor 
georganiseerd en continu sporten en vergroot tot slot het sportaanbod in je omgeving – biedt 
dus geen concur rerende activiteit aan. Een volledig overzicht van het programma van eisen 
vind je op sportindebuurt.nl.

Welpenvoetbal ‘een goede start  
op voetbal’

Verenigingen die hun mini-pupillen-aanbod willen 
verbeteren of uitbreiden kunnen (kostenloos) onder-
steuning krijgen door de knVb. samen met hoofd-
sponsor InG faciliteert de knVb een projectmede-
werker die de verenigingen ondersteund op de gebieden 
waarin de verenigingen zelf behoefte hebben. Thema’s 
die behandeld kunnen worden, zijn o.a. de inhoud en 
structuur van trainings- en wedstrijdactiviteiten, het 
werven van meisjes en (vrouwelijke)begeleiders, de 
omgang met de kinderen en het beleid binnen de 
vereniging. binnen dit project, wat de knVb en InG 
sinds 2011 aanbieden, zijn inmiddels meer dan 500 
verenigingen ondersteund op deze gebieden. buiten de 
ondersteuning door een projectmedewerker van de 
knVb ontvangt de vereniging ook de box Allemaal 
Uitblinkers en een pakket tbv de verenigingcoördinator. 
Alle verenigingen (met en zonder mini-pupillen) kunnen 
deelnemen aan deze ondersteuning, ook verenigingen 
die samenwerken op gebied van meisjes en/of op ander 
gebied samenwerken, zijn van harte welkom op deel te 
nemen aan Welpenvoetbal en zo hun startende meisjes 
een goede start op voetbal te bieden. Verenigingen die 
ondersteund willen worden kunnen zich aanmelden via 
het mailadres welpenvoetbal@knvb.nl. Meer informatie is 
tevens te vinden via de website voetbal.nl/mini-pupillen.

organiseer of wees betrokken bij 
het lokale school voetbaltoernooi 
en kom in aanraking met (veel) 
potentiële nieuwe meisjesleden. 
Hoe? biedt de meisjesteams vooraf-
gaand aan het toernooi trainingen aan 
om zich goed te kunnen voorbereiden op 
het toernooi én om kennis te maken met 
voetballen bij jouw vereniging. na het 
school voetbaltoernooi kan je de meisjes 
individueel of als team nog een keer 
uitnodigingen om een keer mee te 
trainen en/of voor bijvoorbeeld een 
Vriendinnendag activiteit.

hulpmiddelen bij Schoolvoetbal
Te downloaden op knvb.nl/schoolvoetbal
1. schoolvoetbal schema;
2.  Reglementen knVb schoolvoetbal-

toernooi;
3.  Teamregistratieformulier knVb 

schoolvoetbal;
4.  stappenplan organisatie knVb 

schoolvoetbal.
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‘iK WiLde nog nieT 
naar de B-Junioren’
Marianne: ‘ik voetbal al sinds mijn 
zevende bij sc Klarenbeek. Mijn 
broer en mijn zusjes hebben altijd 
gevoetbald, mijn moeder ook.  
We zijn wat ze noemen een echt 
voetbalgezin. alleen mijn vader 
heeft er niet zoveel mee. als we 
iets met zijn allen willen doen, gaan 
we liever klootschieten. na mijn 
allereerste training hier hadden ze 
“het” al gezien. andere meisjes 
moesten nog even doortrainen, 
maar mij stopten ze meteen tussen 
de jongens van de F3. ik doorliep 
alle jongensselectieteams tot en 
met de C1. altijd als linksbuiten. 
na twee jaar in de C1 moest ik naar 
de jongens Bjunioren. ik had al 
wel eens met ze getraind; dat ging 
te snel voor me. het spel was te 
hard, te fysiek. Ze zijn zoveel groter 
en sneller en sterker. ik gaf aan dat 
nog een jaartje bij de C1 wilde 
blijven. volgens de regels mogen 
meisjes een jaar langer in een 
leeftijdscategorie blijven, maar de 
club kon dat toch niet voor me 
regelen. Ze kwamen mensen tekort 
in de B1, dus ik moest. de sfeer in 
dat team was goed, ik hoorde erbij. 
Maar zoals ze daar inkomen, de 
tack les, dat ging echt zoveel harder. 
op het veld had ik het niet meer zo 
naar mijn zin. in de winterstop zei 
ik dat ik niet meer wilde – en toen 

naam
Marianne
Leeftijd
16
Team
vrouwen 2
Club
SC Klarenbeek  
(bij apeldoorn)
Leden
640
Vrouwelijke leden
113 (38 meisjes,  
75 senioren vrouwen,  
één meisjesteam)

voetbalMarianne

kon ik ineens wel terug naar de C1. 
of ik heb overwogen om naar een 
andere club te gaan? nee, dat ook 
weer niet. deze club is de leukste 
en beste in de omgeving. Zeker als 
het gaat om vrouwenvoetbal.’

‘een TaLenT 
 Behouden iS LaSTig’
Gert, voorzitter sc klarenbeek:  
‘een meisje behouden voor de club, 
door het haar naar de zin te maken 
en haar goed in te delen, is lastig. 
Bij de junioren is het helemaal 
moeilijk. het grootste vraagstuk  
is vaak de overgang van C naar B. 
in de C spelen meisjes vaak nog 
gemengd, maar in de B redden 
alleen de echte talenten dat. 
Marianne is zo’n talent. Ze speelde 
veel KnvBselectiewedstrijden.  
Toch was het fysiek onvoldoende. 
uiteindelijk is ze weer van de 
jongens B teruggegaan naar de C. 
het jaar daarop ging ze direct door 
naar de vrouwen senioren. ook 
toen hebben we lang getwijfeld. 
vrouwen 3 om zich nog even te 
kunnen ontwikkelen? of direct in 
de selectie van vrouwen 2? het 
werd vrouwen 3, en na de winter
stop ging ze alsnog naar vrouwen 2. 
daar speelt ze nu met vrouwen van 
vijfentwintig. ook fysiek best heftig. 
nu het einde van het seizoen nadert, 
heeft ze vaak last van blessures door 
vermoeidheid.’

‘iK WaS Liever  
MeTeen naar de 
daMeS overgeSTaPT’
Marianne: ‘Terug in de C1, mijn 
derde jaar in dat team, kon ik weer 
lekker voetballen. ik werd aanvoer
der, stond vaak midmid, begon ook 
weer andere spelers te coachen, 
iets waar ik bij B1 geen energie voor 
had. achteraf gezien vind ik dat ze 
me in die overgang naar de B beter 
hadden moeten begeleiden. alleen 
de trainer van de C1 heeft zijn 
excuses aangeboden, die vond het 
echt vervelend voor me. het was 
ook de tijd dat ik voor de KnvB 
selectiewedstrijden speelde. 
daarbovenop vond de club dat ik 
drie keer per week moest trainen. 
achteraf was ik zelf liever meteen 
door naar de dames overgestapt. 
dat is ook een grote stap, ik ben 
een kleintje, maar daar is het toch 
minder fysiek dan bij de jongens B. 
om naar de vrouwen te gaan moet 
je 15 zijn. dat was ik op dat moment, 
dus het had gekund. Maar daar 
heeft de club niet aan gedacht.’

‘We gaan nieT oP 
MeiSJeS Jagen’
Gert: ‘aan dat gedoe rond een 
talent als Marianne zie je dat 
werving én behoud toch ook voor 
een echte vrouwenclub als SC 
Klarenbeek (onze vrouwen 1 speelt 
hoofdklasse, ze strijken meer 
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sponsorgeld op dan Mannen 1 en 
we hebben zelf een veterinnen
team) een uitdaging is. een Ma1 of 
MB1 was een goede tussenstap 
geweest voor haar, maar dat soort 
teams hebben we niet, bij ons 
spelen in de jeugd nu eenmaal alle 
meisjes tussen de jongens. omdat 
het onze visie is en noodgedwongen, 
omdat we te weinig aanwas van 
meisjes hebben. nu laten we die 
visie toch een beetje varen en 
willen we ook meidenteams gaan 
proberen te creëren. als je te 
weinig keuze hebt in je voetbal
aanbod, schrikt dat meisjes af. 
nieuwelingen die bij ons zijinstro
men en op hun eerste training drie 
keer een bal hard op hun been 
krijgen, zien we niet meer terug. 
ook is er veel concurrentie in dit 
sportcomplex: van handbal, en 
vooral van volleybal. daar gaan we 
niet zitten stoken, alhoewel ik soms 
een meid zie – en dan kan ik het 
niet laten om te zeggen dat ze de 
verkeerde keuze heeft gemaakt, ha, 
ha. Maar dat is dus niet de bedoeling. 
er is een stukje respect over en 
weer. en hockey is de grote 
concurrent voor ons allemaal. als 
we de visvijver wat willen vergroten, 
moeten we eens naar apeldoorn 
kijken, of zelfs naar deventer. niet 
dat we daar gaan jagen op meisjes, 
maar we gaan wel actiever werven. 
Laatst stonden we met een kraampje 
op de Sportweek. het was er niet 
druk, toch lieten zes meisjes hun 

emailadres achter. verder gaan we 
scholen in apeldoorn benaderen. 
We hebben geposterd in super
markten, maar Facebook werkt veel 
beter. al met al verwacht ik wel wat 
meisjes op de vriendinnendag. ook 
zoeken we samenwerking met drie 
clubs in eerbeek en Beekbergen. 
doel is gezamenlijk een leuk meiden 
Cteam en een meiden dteam 
samen te stellen. de KnvB staat 
dat ook toe. We deden zoiets al eens 
eerder en met dat project werden 
we prompt uitgeroepen tot ‘Best 
ueFa grassroots Club’ van 2013. 
de meisjes van zo’n multiclubteam 
blijven lid van de eigen club, maar 
trainen en spelen samen. Stiekem 
wil ik liever twee eigen, volwaardige 
meidenteams samenstellen. 
Misschien, over een tijdje.’

‘BiJ de daMeS 
 SnaPPen We  
eLKaar BeTer’
Marianne: ‘voor de wedstrijd tegen 
den ham vandaag zit ik op de bank 
in de kleedkamer. de gettoblaster 
staat hard, iemand doet een dansje, 
een ander kamt haar haren, doet 
een bandje in, en spuit er dan een 
bus met haarlak op leeg. ik ben al 
lang klaar met mijn voorbereidingen, 
wacht stil tot we naar buiten mogen. 
andere meiden van vrouwen 2 zijn 
nog druk met het tutten. Coach 
Willem staat er een beetje verlegen 
tussen, hij weet niet goed een 
houding aan te nemen. vrouwen

teams, jongensteams. Wat is 
leuker? Bij de jongens kleedde ik 
me apart om. dan miste ik de helft 
van de grappen en de verhalen, en 
de drukte zoals hier. nu zit ik er 
weer middenin. dames praten over 
heel andere dingen, interessantere 
dingen vind ik eigenlijk, we 
snappen elkaar beter. neem je 
maandelijks gedoe. als er iets is, 
dan roepen we dat gewoon door de 
kleedkamer. ook waar Willem bij 
is, aan Willem storen we ons totaal 
niet. Sommige van de medespeel
sters om mij heen ogen groot en 
zwaar. ik dacht dat ik destijds bij 
vrouwen 3 aan het fysieke zou 
moeten wennen, maar dat was niet 
zo. doordat ik altijd met jongens 
heb gevoetbald, liep ik de meeste 
dames er wel uit. nu, bij vrouwen 
2, moet ik wel weer aan de bak. 
Want hoe hoger de klasse, hoe 
harder en gemener de tegen
stander, zo heb ik gemerkt. Willem 
neemt het woord. We luisteren, 
met een half oor, want we verstaan 
zijn dialect nooit zo goed. “… ik wil 
de punten vandaag hier houden … 
gewoon winnen dus, dat verdienen 
we ook ... jullie weten dat de bal 
rond is? …” “Laat maar lullen die 
Willem,” zegt iemand als we naar 
buiten lopen. “We verstaan hem 
toch niet.”’
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Werven zonder behoud heeft iets weg van dweilen met 
de kraan open. Je kunt wel veel meisjesleden inschrijven, 
maar als je ze niet de juiste aandacht geeft, zijn ze na 
een of twee jaar ook zo weer uitgeschreven. Bij voetbal
vereniging robur et velocitas uit apeldoorn meldden 
zich onlangs na een vriendinnendag zoveel meisjes aan, 
van jong tot oud, dat de club even niet wist wat ze er
mee aan moesten. Wat als die allemaal doorstromen? 
Wat dan? Moet je dan meisjesteams oprichten of …? 
een beetje radeloos belde de club met de KnvBvereni
gingsadviseur. ‘Wat nu?’ Wat nu? gewoon, voetballen!
 De reactie van een club als Robur et Velocitas, die ineens te maken krijgt met een 
toeloop van meisjes, is begrijpelijk. We willen het meisjes naar de zin maken. De eerste 
pupillenjaren lukt dat meestal prima door ze met en tegen jongens te laten spelen, maar 
gaande de jaren moeten we blijven investeren. bij meisjes tot en met twaalf jaar ligt het 
accent dan ook op werving en ‘gewoon lekker voetballen’. bij meisjes vanaf tien jaar is 
echter focus nodig op behoud, om de hoge uitstroom vanaf deze leeftijd onder meisjes-
leden tegen te gaan.
 In dit laatste hoofdstuk willen we aandacht vragen voor de fase waarin voetbalsters in de 
juniorenleeftijd zich bevinden. Een fase waarin, vaker dan in de pupillen leeftijd, het afhaken 
dreigt. Hoe uitstroom te voorkomen?

hoofdstuk #4

Behoud
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Meisjesleden behouden vanaf dag één
Verzeker nieuwe meisjesleden dat ze welkom zijn en er helemaal bij horen.
1. intake gesprek. Geef meisjesleden extra aandacht bij binnenkomst. Vraag meisjes naar 
de motieven om te voetballen en waarom ze graag lid (willen) zijn van jouw vereniging. Wat 
zoeken ze en wat vinden ze belangrijk;
2. Kader voor meisjesteams. Zoek betrokken en begripvol (eventueel vrouwelijk) kader, of 
leid zelf kader op. Voetbaltechnische vaardigheden zijn een pre, maar inlevend vermogen, 
gevoel voor teambuilding en goede communicatieve vaardigheden ook;
3. voetbalwensen. Voorkom dat de ambitie van de club haaks op de ambitie en motivatie 
van de speelsters staat. Goed om haar individuele voetbalwensen te weten, wat wil ze 
verbeteren en wat is haar ambitie. Vraag elk halve seizoen aan meisjesleden wat er eventueel 
beter kan in hun ogen, in het team en op de club. 
4. Wees betrokken en begripvol. Ook niet onbelangrijk, wat houdt haar naast voetbal 
bezig? school, studie in een andere stad of een bijbaantje. Inzicht hierin kan bijvoorbeeld 
betekenen dat 1 keer in de week trainen beter is in de examenperiode van de b-junioren;
5. Participatie. stimuleer betrokkenheid onder oudere speelsters door ze jongere teams te 
laten begeleiden of door wedstrijden te laten fluiten, bestuursfuncties te doen, activiteiten-
commissie, jeugdcommissie;
6. Samenwerking. Zoek samenwerking met andere  verenigingen om met aantrekkelijke 
meidenteams en voetbalcompetities op maat aan meisjesleden een stabiele voetballoop-
baan te kunnen bieden;
7. nazorg. Lever nazorg als onverhoopt een meisjeslid toch de vereniging verlaat, wijs haar 
en ouders zo nodig op ander sport- en voetbalaanbod. Dankzij een exitgesprek raakt je 
bekend met mogelijke verbeter punten. bovendien heeft elk kind het recht om goed  
te worden uit begeleid.

Meisjesjunioren
net als jongens krijgen meisjes vanaf ongeveer twaalf 
jaar te maken met de ontwikkeling van hun lichaam. 
Hun eens zo lenige lijven worden op een dag iets minder 
lenig; door de groeispurt raken sommige talentvolle 
speelsters ineens geen bal meer. Ook hun gedrag en 
hun kijk op de wereld is voor volwassenen niet meer zo 
overzichtelijk als toen ze bij de pupillen speelden. 
bedeesde meisjes veranderen soms in kritische 
betweters, en soms andersom.
 Meisjesjunioren begrijpen de club soms beter dan de 
club hen. Je kunt niets meer verbergen voor ze, hebben 
haarfijn in de gaten hoe de vlag erbij hangt. Hoe de 
relatie van de club met de speelsters is, welke kwaliteiten 
de club hen toedicht. Ook hebben ze ontdekt hoe 
schijnheilig de wereld soms in elkaar steekt – alsmede 
het verenigingsleven. bestuurders en trainers zeggen 
dit, maar doen dat. Iedereen krijgt evenveel speeltijd, zo 
beloofden ze de meiden ooit. niet dus.
 neem meisjesjunioren serieus. Zie de spelersgroep 
niet als een optelsom van tekortkomingen, maar als een 
vat vol mogelijkheden. neem de tijd voor ze, ga elke 
week in gesprek. Individueel, en in de groep. Door goed 
te luisteren en te observeren ontwikkel je op den duur 
oog om ze echt verder te helpen in voetbal. Vraag aan 
het einde van elke bespreking of iedereen heeft gezegd 
wat zij heeft willen zeggen, en maak gezamenlijk een 
plan van aanpak om verbeteringen te realiseren. Zo 
bouw je geloofwaardigheid op voor de groep.
 Een opmerking nog over die zogeheten tekort-
komingen van meidenteams. Er mankeert altijd wel iets 
aan gedrag op de training of vertoond spel op zaterdag. 
Je kunt er steeds iets van zeggen, maar er komt een 
moment waarop speelsters jouw opmerkingen niet meer 
serieus nemen. Meer dan ooit in hun voetballeerproces 
zijn junioren gebaat bij een positieve benadering. Ze zijn 
bezig met hun identiteit. Wie zijn ze, wat kunnen ze, wat 
willen ze? Wat is hun positie ten opzichte van mede-
speelsters? Vriendinnen of concurrenten? En ten 
opzichte van volwassenen? Onzekerheden, die alleen 
maar verder worden versterkt als ze worden aange-
sproken op wat ze allemaal niet goed doen. sluit daarom 
aan bij de mogelijkheden van je spelersgroep, en maak 
gebruik van hun mening.
 ‘Ik vond je keuze in die ene situatie afgelopen 
zaterdag verrassend. Waarom heb je dat zo opgelost?’
 ‘Gewoon.’
 ‘Wie zou het ook zo gedaan hebben?’

 Maak speelster en groep subtiel iets duidelijk, zonder 
haar al te hard te veroordelen. bewaak in groepsprocessen 
als deze altijd de veiligheid van het individu. Let goed op 
hoe zij zich hierin staande houdt. Lijdt zij onder de kritiek, 
steun haar dan in woord en gebaar. We veroordelen 
elkaar niet, we helpen elkaar. Wees bij meisjesjunioren 
extra scherp op buitensluiten en pesten.
 Dwing de groep na te denken over problemen die 
vragen om oplossingen. Voetbalproblemen, maar ook 
sociale kwesties. Maak al deze zaken hun verantwoor-
delijkheid, terwijl jij de eindverantwoordelijkheid neemt 
en indien nodig het eindoordeel velt en een beslissing 
neemt. Wees hierbij consequent en duidelijk. sta je de 
ene week iets toe dat de andere week ongewenst was? 
Dan nodig je ze uit tot het opzoeken en overschrijden 
van de grenzen van het toelaatbare. Precies dat waar 
een puber of tiener heel goed in is. Meldt een speler 
zich niet af voor een training? Dan is de afspraak dat zij 
een halve wedstrijd reserve staat. Dat geldt ook voor 
sterspelers, ongeacht de stand op de ranglijst en het 
moment waarop het gebeurt. Pas wanneer met 
instemming van de hele spelersgroep een uitzondering 
wordt gemaakt, kan het gerechtvaardigd zijn terug te 
komen op een genomen beslissing. Creëer op die 
manier een open klimaat, een sfeer waarin iedereen een 
bijdrage kan leveren aan het geheel.
Geef, tot slot, de wat onopvallende speelsters in de 
groep steeds het gevoel dat ze erbij horen. stimuleer ze 
initiatieven te nemen en nevenactiviteiten op zich te 
nemen. niet alleen in teamverband, maar ook op de 
club. Willen ze een scheidsrechterscursus volgen, een 
pupillenteam begeleiden? Fotograferen, video’s maken? 
De website helpen onderhouden, het clubblad maken 
– geen stencilkrantje maar in de vorm van een 
aantrekkelijke glossy?
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Meisjesjunioren …
1. … bevinden zich in de groeispurt;
2. …  bevinden zich fysiek en geestelijk  

in een verwarrende periode;
3. … zijn op zoek naar wie ze zijn;
4. … zijn kritisch op zichzelf en hun omgeving;
5. … zijn hard op weg naar zelfstandigheid;
6. …  willen met plezier trainen en beter worden  

in voetbal;
7. … zien voetbal meestal meer als middel dan als doel;
8. … dragen graag verantwoordelijkheid;
9. … willen hierin serieus worden genomen;
10. …  vervullen graag andere, concrete taken  

binnen de vereniging.

Binding als succesfactor meisjes Sv Kadoelen 
bij sV kadoelen in Amsterdam-noord spelen veel 
meisjes. Twaalf jaar nadat het eerste meiden- junioren-
team van deze club zich inschreef voor de competitie, 
kent de vereniging in veertien meisjesteams, van de 
F-pupillen tot en met de b-junioren. sinds een paar 
jaar stroomt ook eigen jeugd door naar de senioren. 
Wat verklaart dit succes van ledenbehoud? ‘Integratie,’ 
zeggen ze bij de club zelf. bij sV kadoelen zijn meisjes 
echt onderdeel van de vereniging. Momenteel voetbal-
len meer meisjes dan jongens bij de verenging, en over 
het algemeen ligt het niveau van de meisjes ook hoger 
dan dat van de jongens. Doordat de jongens en meisjes 
bij elkaars wedstrijden komen kijken, worden het vaak 
vrienden van elkaar. De sfeer binnen de vereniging is 
bijzonder goed. binding is de grote succesfactor van het 
meidenvoetbal bij sV kadoelen.

Oog hebben voor voetballoopbaan en teamindeling. 
sV kadoelen stimuleert meisjes al op jonge leeftijd te 
beginnen met voetballen, zodat hun talent optimaal kan 
worden ontwikkeld. Twee keer per week krijgen alle 
meisjes de gelegenheid om te trainen, en op zaterdag 
spelen alle meisjes competitiewedstrijden tegen andere 
verenigingen. Teams bestaan uit zowel autochtone als 
allochtone meisjes. Met het toegenomen aantal 
speelsters en teams is het niveau van het meisjesvoetbal 
als vanzelf omhoog gegaan. Een groot deel van de 
teams komt uit in een meisjescompetitie, de meiden-D1 
en C1 spelen in jongenscompetities voor meer 
weerstand. speelsters ontwikkelen zich zo nog beter  
en sneller;
 kader, speelsters en ouders betrekken. De meeste 
meisjesteams van sV kadoelen worden begeleid door 
een trainer en begeleider. Dit zijn ouders van de 
speelsters, oudere spelers vanuit de club of mensen  
van buitenaf. Iedereen doet dit op vrijwillige basis. 
sV kadoelen biedt trainers een gratis trainerscursus bij 
de knvb aan – hiermee wil de vereniging het niveau van 
de trainers en trainingen omhoog brengen. Ook voor 
het vervoer is medewerking van ouders noodzakelijk. 
Per team bestaan regelingen voor het vervoer. Zo wordt 
er een vervoersschema opgesteld of belt de leider de 
ouders van de speelsters om te vragen of ze kunnen 
rijden. Dit is niet altijd nodig, de betrokkenheid van 
ouders is groot;
 Jeugd betrekken bij de vereniging. Oudere jeugd 
wordt opgeleid als train(st)er, om vervolgens als 
rolmodel te fungeren en de jongere meisjes te trainen 
of te begeleiden. Trainsters hebben een sterke binding 
met de vereniging én de buurt en zorgen daarmee voor 
continuïteit binnen de meisjesafdeling en het leden-
bestand. Een aantal meiden uit de juniorenteams  
heeft hun scheidsrechtersdiploma gehaald. Zij fluiten 
wedstrijden bij de meisjesteams van de pupillen.  
naast trainingen en wedstrijden worden allerlei andere 
activiteiten georganiseerd: sinterklaasfeest, meisjes-
voetbaldagen, een gezamenlijk teamuitje aan het einde 
van het seizoen en deelname aan (buitenlandse) 
toernooien.
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Tot slot
Wat kan de knvb voor jouw club betekenen?

De knVb helpt jouw vereniging graag met elk vraagstuk met betrekking tot meisjes-  
en vrouwenvoetbal: werving en behoud, clubontwikkeling, kaderontwikkeling, talent-
ontwikkeling, competities en samenwerking. Ondersteuning op maat is mogelijk door de 
inzet van de knVb-verenigingsadviseurs. Ook kun je je laten inspireren door andere 
verenigingen in het land die al ervaring opdeden met deze thema’s. Veel voorbeelden 
daarvan zullen in deze reeks boekjes passeren. namens alle meisjes en voetbalclubs die 
meewerkten aan deze reeks wensen we je veel plezier met lezen en veel succes met het 
organiseren van meisjes- en vrouwenvoetbal!

bezoek voor meer informatie knvb.nl/vrouwenvoetbal. 
Voor vragen kun je ook telefonisch of op ander manieren opnemen met de knVb:  
knvb.nl/service.

ondersteuning door de KnvB
65% van verenigingen met meisjes- en vrouwenvoetbal is geïnteresseerd in ondersteuning 
door de knVb. bij grote verenigingen staat hulp bij talentontwikkeling van speelsters (60%) 
op nummer één, gevolgd door ledenwerving (52%) en beleidsontwikkeling rond meisjes- en 
vrouwenvoetbal (46%). bij middelgrote en kleinere clubs ligt de behoefte iets anders:
1. 72% daarvan wil graag ondersteuning bij ledenwerving; 
2. 47% is op zoek naar opleidingen voor trainers;
3. 39% zoekt ondersteuning bij talentontwikkeling speelsters;
4.  36% wil hulp bij de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van meisjes- en 

vrouwenvoetbal.

Met dank aan
Maarten de backer, Roos brouwer, sabrina Cols, John kaersenhout, André koolhof,  
Laura van Leeuwen, Daphne koster, Mirelle van Rijbroek, Marije Min, Wim van der Wal.

over de schrijver
Jeroen siebelink is schrijver en journalist. Van zijn hand verscheen de biografie De Wolf, 
John, de verhalenbundel Voetbalgenen, Vaders en Zonen van Oranje. Eerder schreef hij  
De Voetbalbelofte, Achter de schermen van de Jeugdopleiding. Voor de knvb ontwikkelt  
hij Allemaal Uitblinkers, een handboekenserie plus dvd’s voor trainers-coaches in het 
amateurvoetbal.
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voetbal om van te houden
meisjes en vrouwen brengen spelplezier, harmonie en nieuwe dynamiek 
op de velden. Ze maken het verenigingsleven rijker en spannender. 
geven het voetbal een nieuwe stimulans. Zijn de grootste groeifactor 
van het voetbal, zorgen voor aanwas bij de clubs, maken de vereniging 
sterker en onze kans op succes twee keer zo groot. vrouwenvoetbal 
heeft daarmee een voorbeeldfunctie. het staat voor alle positieve 
waarden: voor elkaar, voor het spel en voor de toekomst. Waarden waar 
we zo naar terug verlangen in het voetbal. vrouwen voetbal is bij 
uitstek ‘voetbal om van te houden’.

in Werving en behoud:

layloma (7), Sv Saestum, nieuw lid
‘ik Weet nu al  
dat ik me hier  
ga inSChriJven’

renske (10), vv gdC, nieuw lid
‘het iS hier vandaag  
alS op de Camping’

marianne (17), SC klarenbeek vrouwen 2
‘ik Wilde nog niet  
naar de b-Junioren’


