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zaalvoetbal

De Graaf oogt toch nog licht 

ontgoocheld als hij de omvang van 

de zaalvoetbalafdeling opnoemt. 

“Twaalf teams, ja. Binnen drie jaar 

tijd zijn we van niets naar een van de 

grootste zaalvoetbalverenigingen 

in de regio gegroeid. We begonnen 

met zes teams, wat in lijn was 

met de prognose die destijds was 

afgegeven bij het bestuur. Vorig 

seizoen groeide dat al naar acht 

en dit jaar zitten we dus op twaalf 

teams. Als club zijn we daar enorm 

trots op.” Deze groei is voor de 

geboren Spakenburger, ondanks 

dat het een groei is die hij niet had 

verwacht, eenvoudig te verklaren. 

“Dat het zo goed gaat hebben 

we in de eerste plaats te danken 

aan de naam IJsselmeervogels. 

Dat een we een vereniging zijn 

waar de organisatie als een 

huis staat, straalt automatisch 

af op de zaalvoetbalafdeling. 

Bovendien beschikken we over 

goede faciliteiten. Neem het 

horecateam dat plaatsneemt 

achter de sporthalbar. Die maken 

er echt een feestje van. Maar ook 

de stevige organisatie draagt 

echt wel bij aan het succes.” Als 

voorbeelden noemt De Graaf 

voornamelijk praktische zaken: 

“Neem nou de kledinguitgifte. De 

afgelopen periode moesten we 

steeds met nieuws komen dat er 

weer een team bij kwam, wat ook 

betekent dat zij voorzien moeten 

worden van wedstrijdtenues. Daar 

komt vervolgens geen enkele 

wanklank of gemauw, maar enkel 

een constructieve houding van: ‘dat 

Dat het seniorenvoetbal bij IJsselmeervogels in het algemeen en het 

zaalvoetbal in het bijzonder in de lift zit, mag best een understatement 

genoemd worden. Het zaalvoetbal onder de vlag van IJsselmeervogels 

werd drie jaar geleden opgezet en kent komend seizoen maar liefst 

twaalf teams. Klaas-Jan de Graaf stond aan de wieg van het initiatief en 

kijkt drie jaar later - en nog steeds in een coördinerende rol - met grote 

trots naar het resultaat. 

Klaas-jan
De graaf
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gaan we regelen’. Hetzelfde geldt 

voor de ledenadministratie en de 

wasserette.”

“Binnen de teams zien we 

eigenlijk hetzelfde. Afgelopen 

seizoen hebben we praktisch 

geen incidenten gehad. Het 

helpt daarbij dat de onderlinge 

lijntjes kort zijn, dus zodra er een 

wedstrijd verplaatst moet worden 

of er een spelerstekort dreigt 

bij een team, is er altijd wel een 

oplossing te vinden. Zo is er een 

appgroep met alle aanvoerders of 

teamleiders, waarin we het laatste 

nieuws met elkaar delen.” 

Nieuw eerste team

Het succes leidt er ook toe dat 

er komend seizoen een ander 

eerste team is. “In een voetbalgek 

dorp, bij een zo voetbalgekke club 

kan het niet zo zijn dat het alleen 

maar draait om recreatie. Die 

prestatiedrang zit simpelweg in 

onze genen”, classificeert De Graaf 

de Spakenburgse mentaliteit, “We 

kwamen daarom, zeker na deze 

groeispurt, al snel tot de conclusie 

dat komend seizoen de beste 

teams ook de hoogste teams 

moeten zijn. Zo maakt het achtste 

team, dat een erg succesvol 

seizoen heeft gedraaid, een 

sprong naar boven maken en zal 

een nieuw samengesteld team 

het eerste gaan vormen. Komend 

seizoen spelen de bovenste drie 

teams in de derde klasse, speelt 

het vierde en het vijfde team in 

de vierde klasse en spelen de 

overige zes teams in de vijfde 

klasse.” 

Zolang IJsselmeervogels zich 

handhaaft in de derde klasse, zal 

het haar thuiswedstrijden in het 

eigen Sporthal De Toekomst af 

kunnen blijven werken. “Zodra 

er een team van ons promoveert 

naar de eerste klasse, zal spelen in 

De Toekomst vanwege de KNVB 

reglementen niet meer mogelijk 

zijn voor dat team, vanwege het 

gebrek aan ruimte rondom het 

veld. Dan zouden we bijvoorbeeld 

naar De Kuil moeten uitwijken, 

maar laat dat eerst maar eens 

gebeuren.”

Eigen zaal

Het spelen op het eigen 

sportpark, en dus binnen de eigen 

dorpsgrenzen, was voor De Graaf 

een belangrijk agendapunt. “Als 

zaalvoetbaltak had het voor ons 

prioriteit om onze wedstrijden 

zoveel mogelijk in sporthal 

De Toekomst te spelen, zodat 

onze teams de thuiswedstrijden 

zoveel mogelijk binnen de 

gemeentegrenzen blijven. Dat is 

iets wat binnen het zaalvoetbal 

niet vanzelfsprekend is, omdat ook 

andere sportverenigingen gebruik 

maken van De Toekomst. Daarin 

heeft het bestuur meegedacht 

en met resultaat. Onze teams 

blijven maar al te graag voor de 

derde helft en als dat vervolgens 

met meer eigen teams tegelijk is, 

dan draagt dat alleen maar bij aan 

de gezelligheid. Als er bij wijze 

van spreken een halve kip in een 

sporthalbar zit, dan blijf je daar 

niet heel lang hangen. Zeker niet 

als je daarna nog naar het dorp 

terug moet rijden.” 

Ook de renovatie van de 

sporthal heeft volgens De Graaf 

bijgedragen aan het succes. 

“Het dak van de sporthal is een 

paar jaar geleden gerenoveerd 

door de Club van 100, de zaal is 

voorzien van LED-verlichting en 

ook de kleedkamers zijn gelukkig 

aangepakt. Zulke ingrepen 

zorgen ervoor dat het zaalvoetbal 

bij IJsselmeervogels heeft kunnen 

opbloeien”, analyseert De Graaf, 

om met een knipoog te vervolgen: 

“Soms wordt er nog wel wat 

gemopperd over de vloer in de 

“ B i n n e n  d r i e  j a a r  t i j d 
z i j n  w e  v a n  n i e t s  n a a r 

e e n  v a n  d e  g r o o t s t e 
z a a l v o e t b a l v e r e n i g i n g e n 

i n  d e  r e g i o  g e g r o e i d ” 
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zaal, maar als je nagaat hoeveel 

feestjes daar in de jaren op 

gevierd zijn, kan je wel stellen dat 

die zaal maar moeilijk kapot te 

krijgen is. Al plakt de vloer wel iets 

meer na een feestje en kan je de 

alcoholdampen nog wel ruiken, 

maar dat is vooral een kwestie van 

goed boenen.”

Sponsoring

Het succes is intussen ook 

opgevallen binnen het sponsor-

bestand van IJsselmeervogels. De 

Graaf lachend: “Dat klopt. Al een 

flink aantal reclameborden zijn het 

afgelopen jaar in de zaal komen 

te hangen. Als ik dan in de winter 

mijn zoontje bij de Kleine Rooie 

Vogels in de zaal zie voetballen is 

die aanblik wel gaaf.”

Wat dat betreft ziet De Graaf met 

zaalvoetbal wel een toekomst 

in De Toekomst. “We blijven 

scherp aan de wind zeilen. 

Zo zijn we onderzoek aan het 

doen naar een goede invulling 

van de trainingsavond. Op 

maandagavond hebben we die 

ruimte, maar om in een uur met 

80 man te trainen is niet echt een 

optie. Vandaar dat we plannen 

hebben voor een onderlinge 

wedstrijdvorm. Dat wordt op dit 

moment opgezet door een aantal 

teams”

Geen eendagsvlieg

De Graaf ziet de toekomst van 

zaalvoetbal bij IJsselmeervogels 

met vertrouwen tegemoet. “Ik 

verwacht dat het zaalvoetbal hier 

populair blijft, al valt moeilijk te 

zeggen of we volgend seizoen 

meer of minder teams hebben. We 

zien wel dat het zaalvoetbal van 

alle leeftijden is. Zo combineren 

jonge spelers het samen met 

voetballen op de zaterdag of 

houden op zaterdag gelegenheid 

om naar het eerste te gaan of 

bijvoorbeeld op de markt te staan. 

Voor de generatie daarboven, 

de jonge ouders, is het lastig om 

een hele zaterdagmiddag kwijt 

te zijn aan een voetbalwedstrijd. 

Weer anderen zeggen dat ze op 

zaterdag graag het eerste elftal 

willen kunnen zien. Voor al die 

groepen biedt zaalvoetbal een 

uitkomst.”

“In ieder geval is bewezen dat 

zaalvoetbal leeft binnen onze 

gemeente en het is nu de kunst 

om het sfeervol en gezellig te 

houden met elkaar. We hebben 

inmiddels al bewezen dat we geen 

eendagsvlieg zijn en als we dat 

blijven realiseren met elkaar, dan 

blijven ook in de zaal de Vogels 

vliegen.” •

Tekst: Stephan Nagel


