
FC Zaansportswear in vier jaar één na grootste in Zaanstreek 
 
FC Zaansportswear uit Assendelft is in vier jaar tijd uitgegroeid tot de op één na grootste 

zaalvoetbalvereniging in de Zaanstreek. Met meer dan 125 leden en zestien teams nadert de club 

The Counters uit Koog aan de Zaan. Het verbaast voorzitter Ralph Kerssens hoe hard het is 

gegaan. “In het eerste jaar begonnen we met vier teams. We zitten in ons vierde jaar en hebben 

er nu al zestien. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.” 
 
De geboren Krommeniër Kerssens voetbalde jaren bij GVO Krommenie voordat hij naar FC Saenden 
overstapte. Daar kwam hij in aanraking met zaalvoetbal. Bij Saenden speelden twee zaalvoetbalteams 
onder de naam ‘The Jugglers.’ Naast het voetballen zelf vond de huidig inwoner van Assendelft het 
leuk om de zaalvoetbaltak van FC Saenden te versterken. “We hadden al gauw vier teams en 
veranderden de naam in The Jugglers/FC Zaansportswear, naar Zaansportswear, mijn webwinkel met 
sportartikelen.” De ambities van Kerssens reikten echter verder dan die van de club. “In goed overleg 
zijn we toen apart verdergegaan.”  
 

In trek 
Het heeft FC Zaansportswear geholpen. Het eerste voetbalt in de door de KNVB georganiseerde 
zaalvoetbalcompetitie. Bij de club voetballen verder twaalf herenteams, twee damesteams en één 
juniorenteam onder de Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstreek (KZZ), de Zaanse 
zaalvoetbalcompetitie. Eén ploeg speelt onder de Hoornse variant van de KZZ.  
 
Op de vraag hoe waarom zijn club zo in trek is gekomen, zegt Kerssens. “Ik denk dat het vooral door 
mond-op-mondreclame komt. Op verjaardagen vertellen mensen het enthousiast aan elkaar door. 
Bovendien is FC Zaansportswear een grote familie: iedereen kent elkaar. Ook is alles bij ons goed 
geregeld. We hebben zes vrijwillige scheidsrechters, zodat onze teams deze niet zelf hoeven te 
leveren. De communciatie verloopt soepel, de contributie is met 95 euro laag en de website is up-to-
date. We houden rekening met de sporthal van voorkeur die teams aangeven voor thuiswedstrijden. 
Daarnaast krijgen spelers via onze eigen webwinkel Zaansportswear goedkoop onze fraaie tenues. En 
zowel recreatieve als meer prestatiegerichte zaalvoetballers in de leeftijd van dertien tot dertig plus 
kunnen bij ons een balletje trappen.”  
 

Toekomst 
FC Zaansportswear kijkt ambitieus naar de toekomst. De focus ligt daarbij niet op verdere groei. “We 
willen ons eerste team zo hoog mogelijk laten spelen en ook het tweede onder de vlag van de KNVB 
laten uitkomen. Daarvoor zullen we onze sterkste spelers in deze teams verzamelen.” Daarnaast zet FC 
Zaansportswear in op het jeugdzaalvoetbal. Dit was in de Zaanstreek nauwelijks ontwikkeld. Kerssens 
heeft daarom het voortouw genomen om met verschillende andere Zaanse zaalvoetbalclubs een 
jeugdcompetitie op te zetten. Sinds september 2013 is de eerste jeugdzaalvoetbalcompetitie onder de 
KZZ een feit. In een poule van zes strijden Zaanse jeugdploegen, met onder meer FC Zaansportswear, 
tegen elkaar.  
 
 
 
 
 
 
  



In vier jaar tijd van 4 naar 165teams 
 

Jeugdvoetbal 
In de Zaanstreek is het jeugdzaalvoetbal nauwelijks ontwikkeld. Kerssens heeft hier met FC 
Zaansportswear het voortouw in genomen/de kar getrokken. FC Zaansportswear heeft sinds september 
2013 een eigen jeugdteam en speelt daarmee in een poule van een team of 10 met onder andere Konda 
Budjang, Roels Sport, Blauw-Wit en nog meer. Er wordt gespeeld onder de vlag van de Zaanse 
Koepel. De spelers van FC Zaansportswear zijn 13 à 14 jaar, met 2 van 15 jaar.  
 

Eerste en tweede team FC Zaansportswear  
Kerssens wil van het eerste en tweede team zijn sterkste teams maken en dus zo hoog mogelijk laten 
eindigen en dus elk jaar professionaliseren. Het eerste speelt al onder de vlag van de KNVB en de 
bedoeling is om het tweede daar ook te krijgen. Wel is het even zoeken naar de juiste samenstelling. 
Zo is het vijfde team sterker dan het tweede team. Kerssens beoogt de beste spelers uit de goede lagere 
teams samen te voegen in het eerste en tweede team. De teams weten zelf eigenlijk ook wel welke 
spelers de beste zijn. Zo zal dat wel zijn weg vinden. In de KNVB-competitie gaat alles net even 
professioneler dan onder de KZZ. Betere scheidsrechters, strengere handhaving van de regels en 
gewoonweg betere teams. Het team van Perk werd meerdere keren kampioen van de hoofdklasse 
KZZ, maar heeft het in de tweede klasse KNVB regelmatig moeilijk. Het eerste van FC 
Zaansportswear speelt tweede klasse KNVB.  
 

Damesvoetbal 
De damescompetitie KZZ? kent slechts twee poules en heeft niet de focus van FC Zaansportswear. 
Het staat dan ook op een ‘laag pitje’.  
 

Waarom voetballen bij FC Zaansportswear? 
-relatief lage contributie (95 euro) 
-flexibel 
-teams hoeven alleen twee keer per jaar tijdswaarneming te verzorgen, maar hoeven geen 
scheidsrechter te leveren 
FC Zaansportswear heeft 6 vrijwillige scheidsrechters (die dat ook echt leuk vinden; één man is 
afgekeurd, heeft een glazen oog, maar doet dit met plezier) en krijgt daardoor soms van de bond wel 
eens iemand aangeleverd 
-teams kunnen aangeven bij Kerssens in welke hal ze het liefst hun thuiswedstrijden afwerken en dat 
wordt dan geregeld (er is dus geen echte thuisbasis, al zijn er in het Trias wel rekjes met shirts) 
-korte lijnen: goede communicatie met Kerssens 
-alles is goed geregeld 
-website is up-to-date 
-rarigheden worden niet geaccepteerd (agressie, onsportief gedrag, contributie niet betalen)  
-ons kent ons 
-wij-gevoel 
-laagdrempelig 
-een grote familie 
-iedereen wordt serieus genomen 
-acties voor spelers: goedkope tenues en shirtjes via Zaansportswear; soms gratis 
-tenues zijn bij alle teams hetzelfde, met ook dezelfde sponsors erop: maakt invallen gemakkelijk  
-mogelijkheid om van recreatief tot meer prestatiegericht zaalvoetbal te spelen 
-“sportief bezig zijn is lekker” 
-goede teams: Kerssens verwacht minimaal twee kampioenen dit jaar 
-van jeugd tot ouder kan zich aanmelden 
-Facebook-pagina waarop het programma en uitslagen worden gemeld en het mogelijk is om te 
melden dat je als team spelers nodig hebt (gebeurt nu niet meer) 
 

Enthousiaste voetballers 



De meeste spelers die naar FC Zaansportswear gaan, voetbalden eerder al of spelen op het moment 
zelf. Ze willen lekker weer sporten op recreatief niveau, lol hebben. Ze zien het als een goede training 
of ze willen echt een resultaat neerzetten. 
 
De meeste komen uit Wormer, Krommenie en Zaandam. Er is ook een aantal Purmerenders bij. 
Bovendien is er een team Hoornse spelers dat onder de Hoornse koepel voetbalt. Kerssens wilde zijn 
collega Rick Meijnders van Rodi sponsoren en zodoende is het team FC Zaansportswear gaan heten.   
 
De meeste voetballers zijn tussen de 20 en de 35. Seniorenteams zijn er niet.  
 

PR 
De groei van FC Zaansportswear is vooral te verklaren door de mond-op-mondreclame. Op feestjes 
zegt Kerssens bijvoorbeeld als hij de vraag krijgt waar hij voetbalt: “Bij FC Zaansportswear, kun jij 
ook doen” Het is eigenlijk aan komen waaien in een sneeuwbaleffect.  
 
Concurrentie 
FC Zaansportswear is na The Counters de grootste zaalvoetbalvereniging in de Zaanstreek. Qua leden 
(meer dan 125) kan de club misschien wel meer mensen hebben spelen dan The Counters. Het aantal 
teams (16) is nog wel minder. 
 

Events 
Voor het seizoen is er een toernooitje. Van negen uur ’s ochtends tot een uur of twaa lf met een paar 
poules.  
Ook organiseert Kerssens met een aantal sponsors/partijen het Saentoernooi in april 
Elk jaar is er één keer open dag. Kerssens zet dit op tijdens dagen waarop veel teams van FC 
Zaansportswear in dezelfde hal moeten spelen. Dit jaar weet hij nog niet wanneer hij open dag zal 
houden. 

 

Saentoernooi 
Het Saentoernooi was in eerste instantie een toernooi dat aanvankelijk “eigendom” was van Fred 
Henneken en later werd georganiseerd door Remco van Garderen, Facilitair Manager bij het Regio 
College (Zaandam). Kerssens en Van Garderen kenden elkaar en Kerssens leverde tenues voor het 
toernooi (en/of een team omdat er een team was afgehaakt?). Langzamerhand nam Kerssens de 
organisatie van het Saentoernooi over. Voor één van de toernooien strtikte hij Roelof Luinge voor 350 
euro. Bij het Saentoernooi zijn ook optredens van bands. “Benjamin”? 

 

Businessclub/sponsors/club van 50 
Zijn werkgever, maar andere partners leerde hij kennen via het Saentoernooi. Bijvoorbeeld het 
Regiocollege, maar ook Zito Teer, waar Fred Henneken werkte. Die werkte daarvoor bij GZ, een 
bedrijf dat office experiences aanbiedt (kantoorinrichtingen). Van Garderen heeft Kerssens een aantal 
bedrijven aangeraden als sponsor.  
 
Sponsorportaal is een miniswebsite voor sponsoren. Hier kunnen bedrijven met hun logo komen te 
staan voor een bedrag van een euro of 500(?). Ook hebben ze een kleine pagina (?).  
 
Kerssens wil ook een club van 50 beginnen. Iedere deelnemers betaalt 50 euro voor vermelding van 
zijn of haar logo op de website.  

 

Bestuur 
Ralph Kerssens (voorzitter) 
Dirk Woord (penningmeester) 
Mario Schouten (secretaris); updatet ook de website 
 

 

 



Hoe het ooit begon 
Als jongen speelde Kerssens voor de Krommenise voetbalvereniging GVO. Later stapte hij over naar 
Saenden, waar wat jongens zaalvoetbalden. Dat waren al gauw twee teams. Kerssens ging ook in de 
zaal voetballen voor The Jugglers. Het werd een hobby van hem om zich met het hele beleid van de 
teams bezig te houden. Kerssens slaagde erin om meer teams te vormen en de naam werd veranderd in 
The Jugglers/FC Zaansportswear. Kerssens had grote ambities met de club, maar daar dachten andere 
mensen anders over. In goed overleg splitsten FC Zaansportswear en The Jugglers zich. Kerssens nam 
wat spelers en teams van The Jugglers over en zijn eigen vereniging was geboren. Het eerste jaar 
startte hij met vier teams in de KZZ. In het tweede jaar waren dat er al zes en in het derde jaar acht. In 
jaar vier maakte zijn club een specatulaire groei door: van zes teams ging FC Zaansportswear in één 
keer naar vijfien. “Een uit de hand gelopen hobby”  
 
 
  



FC Zaansportswear 

 

Korte informatie 
3 jaar geleden zaalvoetbalclub opgericht 
13 herenteams 
2 damesteams 
1 juniorenteam 
1x Zaansportswear HZS Hoornse Zaalvoetbal Stichting 
 
Thuisbasis: Trias Krommenie 
Clubtenue komt van eigen bedrijf Zaansportswear 
 

Vragen aan Ralph 
Waarom gestart met FC Zaansportswear? 
Hoe mensen enthousiast kunnen maken? 
Waarom komen ze bij FC Zaansportswear voetballen? 
Wie komen er bij FC Zaansportswear voetballen?  
Hoe red je het om alles te regelen naast je werk bij Rodi Media? 
Hoe kom je aan sponsors? 
Wat doen die? 
Wie zijn het? 
Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Zijn er ambities om een eerste team heel hoog te krijgen?  
Wat zijn de ambities rond het damesvoetbal? 
Hoe is het geregeld met scheidsrechters en tijdswaarneming? 
Hoe ziet het bestuur eruit? 
Wanneer wordt er gevoetbald? 
Zijn er clubuitjes/evenementen? 
 

Website 
Dode links 
Tijdwaarneming 
Klikken op ‘programma’ 
 
Verbetertips 
Foto’s moeten scherper/beter 
-Regenjacks (Cees; Robbert staat er half op) 
-Voetbal.nl onduidelijke tekst en foto 
-Foto clubtenue kan niet 
-Nieuwskoppen moeten links zichtbaar zijn; 
bovendien: is het wel nieuws en hoort het niet bij informatie of iets dergelijks?  
-Contactpersoon: geen naam; geen telefoonnummerof laten staan en toevoegen, of weghalen! 
 

 

  



Wat voor tekst? 
Type 
Aanprijzingstekst voor nieuwe leden 
“Jubileumtekst”  
Informatieve tekst  
Advertentie 
 
Media 
Internet (Dichtbij.nl; Zaanse sportkrant) 
Krant (Rodi, Holland Combinatie, Zaankanter, Gezinsblad, Noordhollands Dagblad)  
Website Zaansportswear 
Facebook 
Twitter 
Linkedin 
 
 
 
 
 
 
 


