
 
Q&A proef pleziermeting A-junioren 

 
1. Waarom wordt er gekozen voor de A-categorie bij deze proef? 

We willen de proef klein beginnen om te ervaren hoe het werkt. De A-junioren achten wij vanwege 
hun leeftijd goed in staat om zelf een beoordeling te geven en dienen daarom als mooie 
startgroep. Het doel is wel om het uiteindelijk uit te breiden naar alle leeftijdscategorieën. 
 

2. Waarom worden de landelijke competities uitgesloten? 
De landelijke competities worden om praktische (IT) redenen niet in de proef meegenomen. Het 
doel is wel om de pleziermeting uit te breiden naar alle competities en leeftijdscategorieën. 

 
3. Gaan jullie de resultaten publiceren/openbaar maken? 

Alle verenigingen krijgen aan het eind van de proef inzicht in de gegeven cijfers. Ze kunnen het 
gemiddelde per team en de hele vereniging zien en die afzetten tegen de gemiddelden van de 
rest van de poule. We zullen geen individuele beoordelingen met andere verenigingen delen. 

 
4. Wat gaan jullie doen met de resultaten? 

De KNVB streeft ernaar dat iedere speler zoveel mogelijk plezier beleeft aan voetballen. Het 
primaire doel van de pleziermeting is dan ook om inzichtelijk te krijgen hoeveel plezier er aan de 
wedstrijden wordt beleefd. We geven deze informatie terug aan de verenigingen en zij kunnen zelf 
bepalen wat ze hier mee doen. Daarnaast kan het ons mogelijk helpen om daar waar dat gewenst 
is ondersteuning te bieden om het plezier te vergroten. 

 
5. Vult de scheidsrechter dit ook in? 

Nee, de pleziermeting wordt alleen ingevuld door de aanvoerders van beide teams. 
 

6. Zijn deze resultaten niet subjectief en wat zegt dit eigenlijk? 
Uiteraard zijn de resultaten subjectief. Echter zolang het aantal metingen groot genoeg wordt 
kunnen we daarmee wel trends waarnemen. Die trends kunnen aanleiding zijn om met elkaar 
verdiepend in gesprek te gaan. 

 
7. Wat wordt er precies bedoeld met sfeer/plezier? 

Plezier is het cijfer dat de aanvoerder namens het team geeft aan de wedstrijd. Hoe leuk was het. 
 

8. Krijgt dit na de winterstop een breder vervolg? 
Het is de bedoeling de proef goed te evalueren en op basis daarvan te kijken of en hoe we dit 
verder uitrollen. Op voorhand gaan we uit van uitrol over alle competities.  

 
9. Gaat dit ook voor senioren gelden?  

Ja, dit gaat ook voor senioren gelden 
 

 
10. En voor pupillen, vult de trainer dit dan in?  

Het zou het mooiste zijn als de trainer aan de spelers vraagt om een cijfer voor het plezier van de 
wedstrijd te geven. Hij kan dan degene zijn die het uiteindelijk invult, maar het is dan wel de 
waardering van de spelers zelf. 

 


