IJsselmeervogels
jaren

actief

in

is
het

al

enkele

7-tegen-7-

veldvoetbal op de vrijdagavond.
Het biedt een mogelijkheid. Henk
Korlaar trekt bij IJsselmeervogels
dit jaar de kar van het voetballen
op deze vrijdagavond in de regio
en geeft een nadere uitleg over
het concept 7x7.

Henk Korlaar

“gezelligheid staat hoog in het vaandel”
Henk Korlaar lyrisch over veteranen-veldvoetbal op vrijdagavond
Bij 7x7 voetbal nemen teams,
bestaande uit zes veldspelers en
een keeper die 35 jaar of ouder
zijn, het op een half veld met
‘E-doeltjes’ tegen elkaar op. Niet

dan klaar.” Toch geldt er nog een
uitzondering. Korlaar: “Soms heb je
poules met vijf teams, dat betekent
praktisch dat we een speelavond
extra hebben en elke speelavond

hoort de thuisspelende club die te
regelen, maar in de praktijk gaat
het ook vaak zonder en eigenlijk
gaat dat prima. Slidings zijn niet
toegestaan en bij een overtreding

het presteren staat centraal, maar

ook een extra wedstrijd. Vanwege

volgt vaak gewoon een vrije trap.”

wel het recreatieve voetballen
met en tegen leeftijdsgenoten. “Ik

het oneven aantal heb je bovendien
een wedstrijd pauze. De eerste

Korlaar gaat met zijn team komende

denk dat we zo’n vier jaar geleden
begonnen zijn. Alwin Jansen liep
tegen het probleem aan dat hij en

wedstrijd begint dan rond 19.45 uur
en in dat geval ben je rond half tien
klaar.”

zomer weer voor de bovenste
plaatsen. “Vorig jaar zijn we in
de najaarscompetitie als eerste

zijn vrienden graag met elkaar wilde
voetballen. Door vrijwilligerswerk

Klaar wil echter niet zeggen dat de

geëindigde en in het voorjaar
werden we net tweede. In het

in de vorm van trainerschap van
een team, of doordat deze spelers

avond voorbij is. “Een voordeel van
deze spelvorm vind ik enerzijds de

veld spelen we natuurlijk om te
winnen, maar niet ten koste van

hun eigen zoontjes of dochtertjes
wilden zien voetballen op de
zaterdag, was de zaterdagmiddag

vrijheid op de zaterdag en de korte
wedstrijdjes. Ik kan dan geregeld
bij het eerste gaan kijken. Maar

alles.” Toch heeft de Spakenburger
nog wel een zorgpunt: “Het
komende seizoen gaan we

echter geen optie. Alwin heeft toen
het initiatief genomen om op de
vrijdagavond mee te gaan draaien in
de competitie.”, legt Henk Korlaar het
ontstaan uit.

het grootste pluspunt van deze
competitie vind ik de gezelligheid.
Je speelt tegen allemaal ploegen uit
de regio en al die teams hebben de
gezelligheid hoog in het vaandel. Na

nauwer samenwerken met het
veteranenteam en IJsselmeervogels
6. In die vijver treffen we een aantal
spelers van 35+ die zodoende ook
speelgerechtigd zijn voor ons. Het

“Een poule bestaat normaal
gesproken uit vier teams en

de wedstrijd zitten we met elkaar al
vrij snel in de kantine en dat eindigt
meestal in de kleine uurtjes. Super

zou echter mooier zijn als we daar
minder afhankelijkheid van hebben,
dus zoeken we nog spelers die dit

de competitie wordt op vier
vrijdagavonden in het najaar
gespeeld. Je speelt dan dan een
halve competitie tegen elkaar en
speelt dus drie wedstrijden van 20
minuten met zo’n vijf minuten pauze.
De eerste wedstrijd start om 20.00

gezellig!”, aldus Korlaar, die in de
afgelopen jaren clubs als Eemdijk,
Eemnes, FC Victoria 1893 en BZC’13
als tegenstanders trof.

of komend seizoen met ons mee
willen spelen. Dat houdt in acht tot
tien vrijdagavonden in een seizoen
voetballen en wanneer gewenst
op woensdagavond ‘een beetje’
trainen.”

uur, dus iets over negenen ben je

scheidsrechters om gaan. “Formeel

Die nuchtere gezelligheid uit zich
ook in de manier hoe de teams met
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