
 
 
 
PEILING  ‘3 UITWEDSTRIJDEN OP ZONDAG VOOR DVO 1 SEIZOEN 2021/22’ 

 
 
Bij deze de resultaten van de peiling die gehouden is onder onze leden ( en ouders van 

jeugdleden) over het spelen van maximaal drie uitwedstrijden op zondag van DVO 1 in het seizoen  
2021/22 (en DVO 2 als de koppeling met de League gehandhaafd blijft).  

 

OPZET ENQUETE  
 
We hebben de uiteindelijke vraag ‘over het spelen van enkele uitwedstrijden op zondag’ laten 

voorafgaan door een aantal stellingen, die de respondent in de sfeer en context  brengt om na te 
denken en stil te staan bij de betekenis en invulling van de zondag in samenhang met  incidenteel 
topkorfbal op zondag in uitwedstrijden van DVO 1 . Zodat de kans op een meer bewuste invulling 
groter is dan bij het alleen stellen van de hoofdvraag. Een meer bewuste invulling vergroot immers 
de kans op een serieus en meer betrouwbaar antwoord , zodat  de kans op meten wat je meten wilt 
hoger ligt. 

Eerst brengen we de resultaten, daarna rubriceren we in hoofdlijnen gedachten en opmerkingen 
van de respondenten en tenslotte komen we tot eigen bespiegelingen en aanbevelingen. 

 

RESULTATEN 
  
36.7% van de leden die meegedaan hebben aan de peiling vinden het een goed idee als DVO 1 

enkele uitwedstrijden speelt op zondag;  24.8% is neutraal en 38.5% vindt het geen goed idee om 
enkele uitwedstrijden te spelen op zondag. Voor het gemak noemen de verhouding 40-20-40 .  

In totaal hebben 327 leden meegedaan aan de peiling. Er waren 120 leden die het een goed idee 
vonden; 81 waren neutraal en 126 vonden het geen goed idee. In totaal heeft DVO ( volgens de 
cijfers van het DVO secretariaat)  762 leden, dat betekent een opkomstpercentage van ongeveer 
43%.  Volgens enquête normen is er sprake van een 5% foutenmarge bij een vergelijkbare totale 
populatie en opkomst van respondenten ( populatie 500 op 218 respondenten).  We mogen stellen 
dat de uitslagen dus een betrouwbaar beeld (5% foutenmarge) weergeven van de meningen van de 
totale populatie van DVO over het al dan niet spelen van enkele uitwedstrijden van DVO 1 op zondag 
in de zaalcompetitie 2021/22. 

 
CIJFERS IN DETAIL 
 
Per stelling geven we percentueel de verhoudingen weer in de categorieën ‘eens, oneens en 

neutraal’, overeenkomend met de schalen van de enquête.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ACHTERGRONDEN en GEDACHTEN naar aanleiding van de resultaten 
 
De respondenten hebben de mogelijkheid gehad om een toelichting te geven op de antwoorden, 

in de rubriek ‘Wat mij nog van het hart moet’. Er zijn 120 respondenten die gebruik hebben gemaakt 
van deze mogelijkheid ( 120 van de 327). Verhoudingsgewijs hebben de leden die ‘nee’ gestemd 
hebben het meest gebruik gemaakt van deze rubriek, daarna de ‘neutralen’, en tenslotte de ‘ja’ 
stemmers.  

Ja, goed idee, 120 respondenten waarvan er 34 een aanvulling hebben gegeven bij : ‘Wat mij 
nog van het hart moet’.  

Een greep uit deze reacties (die soms te bundelen waren in onderstaande termen)  

• Waarom niet ook doortrekken naar thuis spelen op zondag?  
• Deze vraag hoort thuis in de algemene ledenvergadering   
• Betere zichtbaarheid van de sport en zodoende hopelijk meer reclame inkomsten 
• Meer ruimte om te genieten van de wedstrijden het hele weekend  
• Uit respect voor de op zondag spelende clubs  
• Mening sponsors is hierbij ook belangrijk.  
• Meer jeugd kan meekijken door spreiding van topwedstrijden  
• Als alle andere teams blijven spelen op zaterdag dan wordt de DVO sfeer niet aangetast en 

wordt tegelijkertijd meegewerkt aan professionalisering, exposure en ontwikkeling korfbal 
als topsport 

• De oorsprong van de vereniging hoeft niet meer overeen te stemmen met de huidige 
situatie, de maatschappij gaat nu anders om met diversiteiten, ook bij DVO 

Bij de meeste reacties valt op dat deze respondenten de drie incidentele wedstrijden op zondag 
zien als een bijdrage aan de ontwikkeling van korfbal als topsport alsmede ter vergroting van de 
zichtbaarheid van League wedstrijden in een weekend, en velen geven aan dat korfbal op 
zaterdag voor alle overige teams blijft bestaan binnen DVO. Verschillende vormen kunnen naast 
elkaar bestaan in één vereniging. 

 Geen goed idee, 126 respondenten waarvan 55 een aanvulling hebben gegeven bij : ‘wat mij 
nog van het hart moet.  

Een greep uit deze reacties (die soms te bundelen waren in onderstaande termen)  

• Volgende stap zou kunnen zijn thuis spelen op zondag voor de zondag spelende club  
• Dit zet de deur open voor andere activiteiten op zondag  
• Kruisfinales en playdowns mogelijk ook op zondag? (dus dan worden het al meer 

wedstrijden) 
• Op zaterdag is clubhuis in teken van gezelligheid , dat is op zondag toch anders. 
• Zwicht niet voor de druk van derden ( zondagclubs) 
• Christelijke identiteit van DVO gaat hiermee verloren 
• Christenen moeten in de huidige maatschappij vechten voor hun plaats, en nu ook al bij 

DVO? 
• Zondag in teken van gezin/ familie/vrienden 
• Zondag als rustdag, niet om religieuze redenen, maar om me voor te bereiden op werkweek 



• Mogelijke tweedeling in achterban in verband met het gegeven, dat niet iedereen achter de 
keuze kan staan op zondag te spelen (af en toe)  

• Bij winst van een belangrijke wedstrijd, dan ook feestje vieren op zondag in het clubhuis , 
met vrijwilligers in clubhuis?   

Bij deze reacties vallen een paar dingen op: de zondag wordt gezien als een dag van rust om 
persoonlijke redenen ( te besteden aan gezin en eigen kring en een rustdag in de 24 uureconomie) 
en dan past korfbal daar niet bij. En/of de zondag is de dag in teken van het geloof en ook dan 
past korfbal daar niet bij. Vanuit deze laatste groep wordt meermalen de vrees uitgesproken dat 
DVO haar identiteit verliest als er incidenteel gespeeld zou worden op zondag met de verwachting 
en angst dat er nog meer activiteiten zullen worden gepland op zondag, zoals het openen van het 
clubgebouw na een uitwedstrijd op zondag, of nog meer teams die op zondag willen spelen. De 
identiteit van de vereniging en van respondent zelf wordt bedreigd, naar eigen  beleving. Ook zijn 
er reacties van leden die wijzen op de structuur die de zaterdagen van DVO hen biedt in het 
weekend. Daarnaast zijn ook sommige selectieleden tegen het spelen op zondag omdat de 
zondag ook voor hen juist een dag is van rust en herstel, voordat de werkweek begint.  

 Neutraal, 81 respondenten waarvan 31 een aanvulling hebben gegeven bij: ‘wat mij nog van 
het hart moet’.   

Een greep uit deze reacties:  

• Niet doen, past niet bij DVO, hoewel het van mij wel mag  
• Meer leden kunnen mee op zondag omdat ze zelf niet op zondag spelen 
• De C van CKV DVO kan dan ook weg. Sport en geloof hebben niets met elkaar te maken 
• Wat te doen met vrijwilligers op zondag?  
• Mogelijk heeft het incidenteel uit spelen op zondag een negatieve invloed op het 

verenigingsleven. Bv. dat feesten van DVO moeten worden aangepast omdat de selectie niet 
wil drinken op de dag voor de wedstrijd.  

• Zondagrust moet blijven (ook al ben ik niet tegen spelen op zondag)  
• Leg de keuze bij selectie, staf en vrijwilliger 
• Sommige dingen veranderen nu eenmaal , maar vraag me wel af of dit de bekendheid van 

korfbal verhoogd  

Bij de neutrale reacties valt op dat zij naar meerdere perspectieven kijken en op basis daarvan 
een uitspraak doen; ze zetten soms ook hun eigen mening opzij ten behoeve van anderen of de 
vereniging, ze stellen zich loyaal en trouw op naar de huidige situatie, en weer anderen respecteren 
ook  de keuze voor de zondag. Of ze leggen de keuze bij anderen, bijvoorbeeld naar de staf en de 
selectie, dat zijn immers de meest nauw betrokkenen. Ze willen de vereniging bij elkaar houden, los 
van wel of geen veranderingen.  

 
 

BESPIEGELINGEN EN AANBEVELINGEN 
 
De 40-20-40 verdeling is een interessante verdeling. Vanuit een eerste en ook letterlijk 

behoudend perspectief zou je kunnen zeggen, dat we het houden zoals het is, want er is 
onvoldoende draagvlak om een paar uitwedstrijden te spelen op zondag.  Immers er is geen 
meerderheid van de respondenten die deze kant heeft aangegeven. 

 Anderzijds kun je op basis van dezelfde stemmenverhouding ook zeggen, dat er geen 
meerderheid is die tégen het spelen van een paar uitwedstrijden is.  Beide perspectieven 



naast elkaar zettend is de conclusie dan dat er geen meerderheid is voor een van de twee 
standpunten.  

Vanuit een ontdekkend en onderzoekend perspectief is een nadere analyse interessant. 
Er zijn redenen om verder te kijken naar de achtergronden en beweegredenen van de 
neutralen, die noch aan de ene kant noch aan de andere kant gewicht in de schaal hebben 
gelegd.  Maar uit de reacties van de neutralen zou je kunnen vermoeden dat een deel voor is 
en een deel tegen.  Mogelijk halen beide standpunten een percentage rond de 50% als de 
neutralen zouden (moeten) kiezen. Mogelijk is het een deel van de neutralen ook echt 
neutraal of onverschillig als DVO 1 enkele uitwedstrijden speelt op zondag.  

De uitslag van de peiling  geeft aan dat er twee stromen zijn, die ongeveer even groot 
zijn.  Dat is de realiteit binnen DVO zoals uit de peiling is gebleken.  

Wij van de projectgroep hechten eraan dat de twee stromen zoals geconstateerd niet 
twee elkaar bestrijdende partijen worden, die zich in een wij- zij verhouding gaan opstellen, 
met zelfs het gevaar van splitsing in twee groepen of in verlies van leden. Het bestuur zou 
dan, om van die mogelijke problematiek gevrijwaard te blijven, voor de behoudende optie 
kunnen kiezen: ‘Er is gepeild, er is geen meerderheid voor die paar uitwedstrijden op 
zondag, dus het blijft zoals het was’. Dat is de behoudende variant. Dat is een variant die 
naar binnen gericht is en minder of niet gericht is op algemene ontwikkelingen in de wereld 
van de topsport.  

Voorts zijn er ook nog andere opmerkingen van respondenten die bij de keuze van het 
bestuur en van de vereniging belangrijk zijn om mee te nemen. 

 Is er een grote behoefte bij korfballiefhebbers om veel wedstrijden verdeeld over het 
weekend via de stream te volgen? Is daar bewijs voor? Of is een spreiding van wedstrijden 
op zaterdag en eventueel op vrijdag voldoende, naast de wedstrijden van de zondagclubs 
tegen elkaar? En hoe ligt die kijkbehoefte bij DVO leden? Mogelijk bieden de kijkcijfers van 
de League wedstrijden in de toekomst daar enig zicht op. 

 DVO is een vereniging met een nauw omschreven topsport ambitie en draagt dit ook op 
landelijk niveau uit. De uitslag van deze enquête is een steun in de rug voor de topsport 
ontwikkeling binnen DVO.  Naast de behoudende variant is er dus een ontwikkelingsvariant , 
die ruim baan geeft voor topsport ontwikkeling, mogelijk ook op zondag op incidentele basis. 
Deze variant is meer naar buiten gericht op de ontwikkelingen in korfbal als topsport en daar 
een rol in willen spelen. 

Het is nu de taak aan het bestuur om de stromen te verhelderen en aan bestuur en leden 
de opdracht om de stromen te bundelen gelijk een rivier die ook verschillende stromen kent 
maar toch één rivier is met waterdruppels.  

Wij vinden dat het bestuur deze resultaten en bevindingen onverkort aan de leden kan 
overbrengen. Op een later moment denken we aan een avond in het clubgebouw om hier 
met elkaar van gedachten over te wisselen.  Wij als projectgroep zijn bereid om daar een 
bijdrage aan te leveren als dit ons verzocht wordt.  
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