
EMOS 1 vanaf seizoen 22-23 op de zaterdag! 
 
Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen de EMOS 1 en 2 mannen selectieteams deelnemen aan 
de competitie op zaterdag. De overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal is een landelijke 
trend en gaat dus ook onze vereniging niet voorbij. Dit seizoen hebben landelijk inmiddels 53 
verenigingen bij de KNVB aangegeven het komende seizoen te willen overstappen. Het is 
een maatschappelijke verandering dat, met name de jongere generatie, de zondag anders 
willen besteden dan met sporten. De zaterdag is hiervoor meer intrek en met het oog op de 
toekomst zullen we hierop moeten anticiperen. 
 
Naarmate in de afgelopen jaren de geluiden hierover binnen de EMOS-muren ook te horen 
waren zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Doel hiervan was o.a. om de voorkeuren van 
spelers (selectie senioren en JO19) te weten te komen. Daaruit bleek dat er een 
overduidelijke voorkeur voor spelen op de zaterdag aanwezig is. Daarnaast bleek uit de 
enquête, die in december 2021 onder de leden is gehouden, dat er een meer dan voldoende 
draagvlak is als het vlaggenschip van EMOS op de zaterdagmiddag gaat spelen.  
 
Ook dan is het nog geen makkelijk besluit om na 105 jaar zondagvoetbal met het standaard 
elftal een overstap te maken naar de zaterdag. Voor alle andere teams op de zondag 
verandert er in principe niets. Vrouwen 1 en de overige senioren- en veteranenteams 
kunnen gewoon op de dag van hun voorkeur blijven spelen.  
Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen zijn ook ervaringen opgehaald bij 
verenigingen in de buurt die deze stap in een recent verleden al gemaakt hadden. De 
opgehaalde ervaringen schetsen een positief beeld, bijvoorbeeld op het gebied van 
doorstroming van jeugd naar senioren en publiek bij de wedstrijden.  
 
Alles bij elkaar genomen en gewogen heeft het bestuur in haar vergadering van dinsdag 18 
januari 2022 het besluit genomen om de overstap naar de zaterdag met het 1e en 2e 
mannenteam te maken. Dit is inmiddels gemeld bij de KNVB en zal ingaan vanaf seizoen 
2022-2023. Het 1e zal daar dan uitkomen, net als nu, in de 4e klasse. Dat betekent nieuwe 
tegenstanders én oude bekenden die de overstap al gemaakt hadden.  
 
We gaan een nieuwe fase in met onze vereniging. Veel blijft bij het oude maar het zal 
ongetwijfeld een andere wind doen waaien. Al is het alleen al omdat het drukker wordt op 
de zaterdag. 
 
Met sportieve groeten! 
 
Het bestuur van EMOS. 
 
 


