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Reader Sport FM Voorzitterspanel
Het Sport FM Voorzitterspanel buigt zich een aantal malen per jaar over actuele zaken binnen sportverenigingen. In deze reader hebben wij een aantal van die onderwerpen speciaal gebundeld.

Tekst: Joeri Buitink

Sport FM voorzitterspanel over beeldvorming

“KLOOF TUSSEN VOETBAL EN
HOCKEY WORDT STEEDS KLEINER”

Sport FM organiseert een aantal keer per jaar een paneldiscussie voor
voorzitters van sportverenigingen. Dit keer zijn in het panel voorzitters van
verschillende sporten verzameld. Drie voorzitters van hockeyverenigingen
en drie voorzitters van voetbalverenigingen zitten bij hockeyvereniging
Were Di Tilburg om de tafel om actuele onderwerpen te bespreken.
w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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Tijdens dit voorzitterspanel van Sport FM worden de verschillen tussen hockey en voetbal
besproken. Maar natuurlijk wordt ook de vraag gesteld hoe deze sporten van elkaar kunnen
leren? In deel twee staat de beeldvorming van hockey en voetbal centraal. Is het nog steeds
zo dat hockey de sport is voor kakkers?
Gespreksleider Lutger Brenninkmeijer bespreekt dit onderwerp met de aanwezige voorzitters:
René Stenvert (Were Di Tilburg, hockey), Ron Zwart (MHC HOCO, Oisterwijk, hockey), Marcel
Leijtens (MHC Best, hockey), Bas Bruurmijn (RWB Waalwijk, voetbal), Ties Pronk (RKSV
Boxtel, voetbal) en Jos Verdonschot (BSV Boeimeer, voetbal).
Doorsnee van de samenleving
Hockey stond jaren te boek als de sport voor kakkers, terwijl voetbal juist een meer volks karakter heeft. Kloppen deze stereotyperingen nog? Volgens Jos Verdonschot is dit het beeld
dat wordt gecreëerd, maar is het niet meer van deze tijd. "Wij hebben leden in de vereniging
die ook betrokken zijn bij een hockeyvereniging. De verschillen tussen de leden zijn niet
meer zo strak. Daarnaast zijn er in het voetbal ook clubs die bekend staan als 'kakkerclub'."

Ron Zwart
voorzitter hockeyvereniging MHC HOCO
MHC HOCO uit Oisterwijk telt 800 leden, plezier beleven aan de hockeysport staat bij
de vereniging voorop. Wanneer dit gecombineerd kan worden met een goed wedstrijdniveau en de daarbij behorende resultaten, is de missie geslaagd.

Ties Pronk kan dit alleen maar beamen. "Bij ons in het dorp gaan de hockeyers en voetballers
prima met elkaar om. De splitsing tussen de sporten is er nauwelijks meer, dit gat is veel
minder groot dan tien jaar geleden." Ron Zwart geeft een tekenend voorbeeld van de veranderende verhoudingen: "Als wij een feestje organiseren, gaat er ook altijd een uitnodiging
naar de voetbalclub in het dorp. Dat was vroeger ondenkbaar."

Het contributieverschil zorgt voor
een automatische scheiding
"De scheidslijn wordt inderdaad steeds dunner", stelt René Stenvert. "Toch wil ik wel een
kanttekening plaatsen. De contributie voor voetbal ligt rond de tweehonderd euro, voor een
jaar hockeyen moet een lid al snel meer dan driehonderd euro betalen. Wat dat betreft zit er
dus nog wel degelijk een verschil tussen de sporten en creëert dit als vanzelf een scheiding."

De leden van MHC HOCO zijn voor zeventig
procent jonger dan achttien jaar. Het speerpunt van de vereniging is dan ook de jeugdopleiding. Het uiteindelijke doel is om meer
teams op de zondag actief te krijgen.
Ron Zwart (55) is er sinds drie jaar voorzitter.
Dankzij zijn vier fanatieke dochters is hij
deze sport in getrokken - zelf heeft hij nooit
gehockeyd. Verstand van hockey heeft hij
dan ook nauwelijks, zo zegt Zwart zelf. Zijn
kwaliteiten liggen meer op het vlak van organiseren en verbroederen. Het persoonlijke
doel van Zwart is om deze club de komende
jaren weer helemaal terug op de kaart te
krijgen binnen de Oisterwijkse samenleving,
zowel op sportief als sociaal gebied.
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Volgens Bas Bruurmijn hebben voetbalverenigingen mede daardoor vaker een ledenbestand
dat een doorsnee van de samenleving is dan hockeyverenigingen. "In het hockey zie ik
nauwelijks allochtonen, zo blijft het een apart wereldje. Bij ons lopen van oorsprong vele
nationaliteiten rond."
Zwart denkt dat dit met de laagdrempeligheid van voetbal heeft te maken. "In alle culturen
wordt gevoetbald, daarom komen alle kinderen ook al vroeg daarmee in aanraking. Hockey is
nou eenmaal minder laagdrempelig, omdat het in veel culturen helemaal geen grote sport is."
Beeldvorming
De voorzitters zijn het er over eens, de natuurlijke scheiding die er heerste, is er niet meer
zo nadrukkelijk. Maar zien hun leden en de buitenwereld dit ook zo? Marcel Leijtens onderschrijft dat dit een punt van aandacht is. "Soms breng je niet daadwerkelijk over wat je
denkt en wilt. Interne communicatie is daarin belangrijk. Vaak weten de personen rondom
het bestuur en de selectieteams goed wat de bedoeling is en wat we willen uitstralen,
richting de lagere teams ontstaat echter al snel ruis op de lijn. Om hier een goed beeld van
te krijgen, hebben wij een leden tevredenheidsenquête gedaan. Uiteindelijk willen wij natuurlijk de boodschap aan de hele vereniging juist kunnen overbrengen."

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Het stoerder maken kan bijdragen
aan het imago van hockey
"Maar ook externe communicatie is natuurlijk belangrijk in de beeldvorming", vult Stenvert
aan. "Om nieuwe leden te werven organiseren wij open dagen. In aanloop daar naartoe flyeren wij in alle omliggende wijken. Maar vanuit sommige, laaggestelde wijken komt totaal
geen respons, daar komt de boodschap gewoon niet over lijkt wel. Misschien zien zij hockey
toch nog als een kaksport. Het is lastig om ook hun beeldvorming te veranderen. Toch proberen we wel om ons zo breed mogelijk op de kaart te zetten."
Het een ander beeld creëren kan volgens Leijtens al door kleine aanpassingen. "Wij proberen
het hockey voor jongens stoerder te maken door het bij de mini's 'Funkey Hockey' te
noemen. Het lijkt misschien een nietszeggende verandering, maar ik geloof dat het weldegelijk
bijdraagt aan het imago van de sport."
Onbekend maakt onbemind
Volgens Stenvert zou het goed zijn als voetballers op jonge leeftijd af en toe eens bij hockey
kijken, en andersom ook. "Dat is voor hun toch een andere beleving die ze misschien kan
triggeren. Vanuit die gedachte laat ik mijn hockeymeiden weleens bij voetbal kijken. De
sfeer in en om het veld is anders. Als zij het voetbal beter leren kennen, zijn ze ook eerder
bereid om goede punten vanuit die sport over te nemen en in het hockey toe te passen.
Meer kennis van andere sporten zorgt er voor dat er met een open blik naar wordt gekeken."
"Voor voetballers is veel van hockey inderdaad onbekend, andersom denk ik ook wel", stelt
Leijtens. Een aloude stelregel gaat hiervoor op: 'onbekend maakt onbemind'. Aan ons de
taak om hier verandering in te brengen."
Conclusie
De scheidslijn tussen het hockey en voetbal is niet meer zo dik. Het grootste verschil tussen
beide sporten lijkt de afspiegeling van de samenleving te zijn. Voetbal is dit meer dan hockey.
De voorzitters kunnen hier niet echt hun vinger achter krijgen. Gesuggereerd wordt dat een
gedeelte van de buitenwereld hockey soms toch nog als een kaksport ziet. Ook het feit dat
hockey minder dan voetbal een wereldsport is, kan hier een rol in spelen.

Jos Verdonschot
voorzitter voetbalvereniging BSV Boeimeer
BSV Boeimeer uit Breda telt 950 leden en
is een vereniging waar gezelligheid centraal staat, maar waar zeker de prestaties
ook niet uit het oog worden verloren. Sinds
zestien jaar is Jos Verdonschot (62) voorzitter. Dankzij zijn voetballende dochters
kwam Verdonschot als leider terecht bij
BSV Boeimeer. Hij kan zich maximaal richten op zijn functie als voorzitter, omdat hij
nu geniet van zijn functioneel ontslag bij defensie na veertig trouwe dienstjaren.

De speerpunten van Verdonschot zijn helder.
De jeugd moet goed worden opgeleid, maar
het plezier mag daarbij zeker niet uit het oog
worden verloren. Ook sportiviteit en respect
en de maatschappelijke betrokkenheid als
vereniging in de wijk - en zelfs de gehele
gemeente - staan centraal. Het aanbod van
autistenvoetbal, voetbal voor thuis- en daklozen en de samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties zijn tekenend voor deze betrokkenheid.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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Tekst: Joeri Buitink

Sport FM voorzitterspanel over een veilig sportklimaat

“OOK BIJ HOCKEY HEBBEN WE TE MAKEN
MET AGRESSIVITEIT LANGS DE LIJN”

Sport FM organiseert een aantal keer
per jaar een paneldiscussie voor
voorzitters van sportverenigingen. Dit
keer zijn voorzitters vanuit het hockey
en voetbal verzameld. Zij zitten bij
hockeyvereniging Were Di Tilburg om
de tafel en discussiëren in dit laatste
deel over het creëren van een veilig
sportklimaat in beide sporten.

In het slotstuk van deze editie van het voorzitterspanel van Sport FM
bespreken de aanwezige voorzitters de verschillen tussen hockey en
voetbal als het gaat over het creëren van een veilig sportklimaat. In
het voetbal lijkt er nauwelijks meer een ontkomen aan: agressie op de
velden. Maar ook in het hockey is het geen onbekend fenomeen meer.
Waardoor ontstaat die agressiviteit? En, hoe worden de sportvelden
weer een plek waar kinderen zich ten alle tijden veilig kunnen voelen?
Voorzitters René Stenvert (Were Di Tilburg, hockey), Ron Zwart (MHC
HOCO, Oisterwijk, hockey), Marcel Leijtens (MHC Best, hockey), Bas
Bruurmijn (RWB Waalwijk, voetbal), Ties Pronk (RKSV Boxtel, voetbal)
en Jos Verdonschot (BSV Boeimeer, voetbal) bespreken onder leiding
van gespreksleider Lutger Brenninkmeijer dit thema.
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Duidelijkheid
De hockeyvoorzitters zijn helder, ook zij hebben te maken met agressiviteit langs de lijn. Het beeld dat dit een voetbalprobleem is, kan
dus de prullenbak in. Een andere stereotypering wordt ook meteen
de wereld uit geholpen: agressie is geen 'West-probleem', aldus
Ties Pronk. Duidelijkheid is volgens hem het devies. "Wij hebben
eens een probleemploeg gehad, die hebben we toen gewoon weggestuurd. Ook toen er laatst een jongen over de scheef ging, hebben
we direct opgetreden en hem tien wedstrijden schorsing gegeven.
Het is belangrijk om hierin duidelijke grenzen te stellen. Om ook te
zorgen dat deze grenzen gehandhaafd worden, is er altijd één dienstdoend bestuurslid op het sportpark aanwezig."

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

Bij MHC Best is de commissie sportiviteit en respect opgericht. De commissieleden lopen
gehuld in oranje hesjes op het sportpark. "Deze gedragscommissie mag teams die zich misdragen bijvoorbeeld bladeren laten opruimen op het sportpark. Zo maken we zichtbaar wat
de gevolgen zijn als teams of individuen zich misdragen", vertelt Marcel Leijtens.
Waar agressiviteit en onsportief gedrag vandaan komen, is natuurlijk lastig om in zijn algemeenheid te stellen. Volgens de voorzitters zijn ouders vaak een irriterende factor. "Zij willen
hun kinderen van alles laten doen. In plaats van aanmoedigen gaan ze naar hen schreeuwen.
Dat zorgt soms voor een vervelende sfeer. De trainer is er om aanwijzingen te geven", vindt
Jos Verdonschot.

De invloed van
respectloze ouders of
coaches op de
kinderen is groot

De invloed van respectloze ouders of coaches op de kinderen is groot, beaamt René
Stenvert. Vooral richting scheidsrechters zijn de reacties volgens hem soms heftig, als
bondscheidsrechter kan hij het weten. "Om die begeleiders een spiegel voor te houden,
laten wij ze fluiten. Dan merken ze hoe het is om 'aan de andere kant' te staan. Bij hockey
is het gelukkig al wel heel gebruikelijk dat de jeugd wedstrijden fluit, zo krijgen zij deze
spiegel regelmatig voorgehouden."
Spelregels

Marcel Leijtens
voorzitter hockeyvereniging MHC Best
Op 14 april 1944 werd Mixed Hockeyclub
Best officieel opgericht. Vorig jaar hebben
zij hun zeventigjarige jubileum gevierd. De
vereniging begon met 25 leden, inmiddels
zijn ze gegroeid naar een club met ruim duizend leden.

Een andere genoemde oorzaak van onsportiviteit zijn de spelregels. De verschillen in sportiviteit tussen hockey en voetbal kunnen hier weleens ontstaan, volgens het panel. Bas
Bruurmijn: "Wat scheidsrechters betreft ben ik wel jaloers op de scheidsrechters bij hockey,
zij staan er met z'n tweeën voor. Wij zitten met partijdige grensrechters." Pronk onderschrijft
dit: "Het meeste gezeik bij voetbal ontstaat inderdaad door grensrechters. Buitenspel afschaffen zo een hoop irritatie schelen."

Om al deze leden een plekje op het veld te
gunnen is in 2013 de gehele accommodatie
grondig vernieuwd. De club beschikt sinds
februari 2013 over twee semi-watervelden,
één zand ingestrooid veld en één half ingestrooid zandveld. Daarnaast hebben ze een
compleet nieuwe accommodatie met mooie
kleedkamers en een gezellig clubhuis, voorzien van alle moderne systemen.

Deze verandering heeft in het hockey jaren geleden al plaatsgevonden. Zo zijn er volgens
Ron Zwart meer spelelementen die bij hockey onsportiviteit tegen gaan. "Bij hockey ligt het
tempo veel hoger. Dit komt door de mogelijkheden om een zelf-pass te spelen en om door te
wisselen. Hierdoor is er veel minder tijd om op een scheidsrechter te reageren. Het doorwisselen is daarnaast een soort zelfreinigend mechanisme. Spelers die op het randje van
hun irritatie lopen, kunnen daardoor even langs de kan afkoelen." Leijtens vult aan: "Ook de
verplichte line-up voorafgaand aan de wedstrijd waarin de spelers elkaar netjes een handje
geven, draagt bij aan onderling respect."

MHC Best is een hele gezellige club waar
respect en sportiviteit hoog in het vaandel
staan. Leijtens is al 35 jaar als lid betrokken
bij de vereniging. Hij ziet het als mooie uitdaging om de groei en ambities van de vereniging te bestendigen voor de toekomst
door middel van een breed gedragen en
transparant beleid.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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Door het hoge tempo is er bij hockey geen
tijd om te reageren op de scheidsrechter
Of zulke spelregels bij voetbal agressie kunnen tegengaan, is volgens Verdonschot de
vraag. "Voetbal is meer een contactsport dan hockey. In deze duels ontstaat agressie dat
overslaat op de rest. Zelfs bij kleine kinderen - die dat vaak volledig onbewust doen ontstaat daardoor onenigheid tussen ouders. Dit 'nadeel' houdt voetbal altijd tegenover
hockey."
Toch is ook voetbal, volgens de voorzitters van de voetbalverenigingen, op de goede weg.
"De regel dat een gele kaart bij het voetbal in de B-categorie een tijdstraf van tien minuten
betekent, vind ik een goede verbetering", aldus Bruurmijn. "Het zorgt voor lik op stuk."
Veilig sportklimaat
In het verlengde van respect en sportiviteit, komt vanzelf pesten ter sprake. Pesten is voor
alle verenigingen een belangrijk onderwerp. Om dit aan te pakken is samenwerking of hulp
van buitenaf zeker niet overbodig. In Boxtel hebben de sportverenigingen de handen ineen
geslagen. "Wij hebben een 'Boxtelbrede' aanpak", vertelt Pronk. "Met de drie verenigingen
werken we samen om de boodschap over te brengen. Dit werkt goed."

Ties Pronk
voorzitter voetbalvereniging RKSV Boxtel
RKSV Boxtel is een vereniging met ruim
800 leden en een echte familieclub met veel
tradities vanuit het verleden. Sinds vier jaar
is Ties Pronk (69) de voorzitter van deze
'vriendenclub'. Lid werd hij al in 1978 toen
een zoon ging voetballen bij de lokale trots.
Tijdens zijn werkzame leven in de vleessector werd Pronk al meerdere malen benaderd om het voorzitterschap op zich te
nemen, maar dat was niet te combineren.
Toen het pension lonkte, deed RKSV Boxtel
nog een poging, en ditmaal met succes.
Onder het mom 'Boxtel op weg naar Beter'
wil Pronk bouwen aan een voetbalvereniging waar iedereen met plezier, sportiviteit
en wederzijds respect kan bouwen aan
succes. Kernwaarden in dit beleid zijn:
Voetbal in combinatie met gezelligheid en
sfeer - niet andersom, normen en waarden,
het ontwikkelen van de jeugd en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Ook bij Boeimeer zijn ze over de verenigingsgrens heen gaan kijken."Wij hebben een geval
van pesten gehad. Toen kregen we hulp van het centrum Jeugd en Gezin om leiders en trainers te instrueren over hoe ze dit snel kunnen zien", vertelt Verdonschot. "Als zij deze
signalen oppikken, kunnen zij de vertrouwenspersoon binnen de vereniging inschakelen."
Leijtens: "Een vertrouwenspersoon is inderdaad een belangrijke schakel in het creëren van
een veilig sportklimaat. Daarnaast moeten de regels duidelijk worden gesteld en ook consequent worden nageleefd. Ook de trainers moeten geïnstrueerd worden. Dat kan eigenlijk
niet met één informatiesessie. Iemand moet daar veel tijd in investeren. Daarom hebben wij
een 'train de trainers'-programma opgezet."
Ook Bruurmijn gelooft dat energie erin steken, uiteindelijk leidt tot resultaat. "Ik geloof in de
stelling: waar je aan werkt, werkt." Om daadwerkelijk een veilig sportklimaat te realiseren,
zochten ook zij de samenwerking met andere instanties. Samen met scholen, jongerenwerk
en de wijkpolitie leiden zij hun jeugdleden ook sociaal op. "Onze trainers hebben veel
verstand van de sporttechnische zaken, maar het opvoedkundige aspect is op veel leeftijden
ook nog van belang. Scholen hebben bijvoorbeeld pestprotocollen en zijn hier dus veel
beter op ingericht. Van die kennis proberen wij gebruik te maken. Zo kunnen we samen
werken aan een veilig sportklimaat voor iedereen."
Conclusie
De verschillen tussen de twee sporten op dit gebied blijken dus helemaal niet zo groot te
zijn. Een duidelijk signaal afgeven aan hen die over de schreef gaan, zou herhaling moeten
voorkomen. Of de spelregelwijzigingen in het voetbal die de voorzitters voorstellen snel
worden gerealiseerd, is uiteraard de vraag. Een speciale commissie oprichten, een vertrouwenspersoon aanstellen en de samenwerking zoeken met partijen die zich expliciet
richten op een veilig (sport)klimaat, zouden wel op de korte termijn moeten kunnen leiden
tot een goede sfeer langs de lijn en op het veld.

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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Tekst: Rogier Cuypers

Sport FM Voorzitterspanel: discriminatie in het amateurvoetbal

“Het imago van de vereniging is besmet”

Sport FM stelt elk nummer een
panel samen van voorzitters. Dit
keer bestaat het panel uit voorzitters van voetbalclubs. Zij reageren op de ongeregeldheden
tijdens de wedstrijd Harkemase
Boys-VVOG, waarbij een donkere speler van VVOG racistisch
werd benaderd. Hoe zouden zij
reageren wanneer zoiets op hun
sportaccommodatie plaatsvindt?

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l

De vraag: Bij de wedstrijd Harkemase Boys-VVOG stapten beide ploegen van het veld,
nadat er vanuit het publiek discriminerende geluiden kwamen. Als dit jouw club zou zijn
waarvan het thuispubliek zich zou misdragen, hoe ga je-- daar op de wedstrijddag en in
een later stadium mee om?
Michiel Commandeur (USV Hercules)
“In het onderstaande geval lopen de ploegen al van het veld. Dit geeft aan dat er al meerdere
malen uitingen zijn gedaan vanuit het publiek. Wij zouden als er dergelijke geluiden zouden
zijn direct de betreffende personen daarop aanspreken en eventueel van het complex verwijderen zodat de spelers normaal verder kunnen met hun potje voetbal. Als ze eenmaal
van het veld zijn gegaan, is het zaak om na te gaan wie de uitlatingen heeft gedaan vanuit
het publiek. Deze personen zouden dan direct gestraft moeten worden. Daarna zou ik me
voorstellen dat we binnen de vereniging extra aandacht besteden aan discriminatie en
gedrag op en rond het veld. Dit om duidelijk te maken waar de vereniging voor staat en hoe
de vereniging wil dat men zich gedraagt op het complex.”
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Albert Ligtenberg (Flevo Boys)
“Het blijft een enorm probleem om acties van individuen rond voetbalwedstrijden aan te
pakken. Desondanks vinden we bij Flevo Boys dat je als club alles moet doen om incidenten,
zeker als die racistisch getint, zijn te voorkomen. De club straffen heeft vaak weinig zin,
want die kan het nauwelijks voorkomen. Er alles aan doen om te achterhalen wie en vervolgens harde maatregelen nemen is het meest effectief. We hebben in het verleden ook al
eens een toeschouwer langdurig de toegang tot ons sportcomplex moeten ontzeggen. We
zullen vooral samen als clubs moeten uitstralen dat we dit op geen enkele manier accepteren.
Nooit accepteren. Stilleggen van wedstrijden kan dan nodig zijn. Als we onze toeschouwers
daarbij voldoende betrekken kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het in de kiem smoren
van alles wat op dit gebied aan misdragingen voorkomt.”
Miranda de Beer (FC Delta Sports 95)
“Binnen onze club is dit gelukkig nog nooit gebeurd. Wij zouden het toejuichen als de
scheidsrechter dit besluit zou nemen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de volgende stap
dat beide partijen van het veld stappen. Mocht zelfs dat niet lukken, dan is het in onze ogen
zelfs toegestaan voor één partij om het veld te verlaten. Wij zouden de toeschouwers die
zich misdragen, aanspreken en voor zover het leden zijn een sanctie opleggen. Voor zover
het geen leden zijn dan kun je een toegangsverbod tot onze club opleggen. Dit mag nooit
getolereerd worden!”

Voorzitterspanel
In iedere editie van Sport FM vragen we
een aantal voorzitters om hun mening over
een actueel onderwerp. Wil jij als voorzitter
graag jouw mening delen met de lezers van
Sport FM? Dat kan! Stuur dan een e-mail
naar service@sportfacilities.com en maak
deel uit van het Sport FM Voorzitterspanel.
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Frank Slijper (vv Jonathan)
“Afhankelijk van de ernst van de
situatie zou het staken van de
wedstrijd een goed statement kunnen zijn. Dan dient de thuisploeg,
met het misdragende thuispubliek,
de sanctie van de KNVB zonder
morren te aanvaarden. Het imago
van de vereniging is besmet, daar
past nederigheid bij. Daarmee zijn
de daders nog niet gestraft. Zijn
de bewijzen duidelijk, dan kunnen
deze personen geroyeerd worden,
indien ze lid zijn. Lid of geen lid,
deze personen kunnen in ieder geval de toegang tot het sportcomplex voor een periode worden ontzegd. De amateurvariant op het
stadionverbod.”
Ger ten Asbroek (SC Lochem)
“Achteraf hoorde ik dat de scheidsrechter de oerwoudgeluiden niet heeft waargenomen,
dus enige nuance is op zijn plek. Als het op dat moment duidelijk is, dan moet de scheidsrechter maatregelen treffen. Hij is daar ook de aangewezen persoon voor. De ene scheidsrechter is op dergelijke zaken alerter dan een ander. Maar als het duidelijk is, dan mogen
beide teams met de scheidsrechter van het veld stappen. Gelukkig hebben wij het nog niet
meegemaakt, maar ik pak hierin mijn verantwoording als voorzitter mocht het ooit gebeuren.
Ik zou de personen die hier verantwoordelijk voor zijn dan op een niet te misverstane wijze
aanspreken dat het duidelijk is dat zoiets bij onze club niet gebeurt. Ik weet niet of ik ze zou
straffen of uitsluiten van de club.”

w w w. m e e r d a n s p o r t . n l
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Tekst: Julia Kollen | Beeld: Gerrit van Keulen

Sport FM Voorzitterspanel over rookvrije sportaccommodaties

“DIT VRAAGT EEN HOOP
VAN DE VERENIGING”
Het verhaal van FC Abcoude en het initiatief van de Hartstichting vraagt om een reactie van ons
Sport FM Voorzitterspanel. Het panel bestaat dit keer uit voorzitters van voetbalclubs. Zij reageren
op het project ‘rookvrije sportterreinen’ waar de Hartstichting voor pleit. Het rookverbod geldt al
jaren in de sportkantines, maar daarbuiten is roken toegestaan. De Hartstichting wil dat kinderen
hier niet meer aan worden blootgesteld, omdat ze zo nog steeds in aanraking kunnen komen met
tabak. Volgens hen is het meeroken in de buitenlucht ook schadelijk.
De vraag luidt: Is het initiatief van de Hartstichting ook een optie voor uw sportclub?

‘We zijn er niet
alleen om de algehele
gezondheid te
verbeteren’

USV Hercules – Michiel Commandeur
“Ik wist niet dat de Hartstichting een initiatief
had voor een rookvrije sportaccommodatie.
Hartstikke mooi dat tien sportverenigingen
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een rookvrije accommodatie hebben én dat
ze dat zonder al te veel problemen kunnen
handhaven. Binnen onze vereniging hebben
we het er nog niet over gehad, maar op dit

moment zie ik dit bij ons niet gebeuren. We
staan de dingen toe die de wet ook toestaat,
zoals het schenken van alcohol aan mensen
boven de achttien jaar. Zo mag er dus ook
gerookt worden op de daarvoor geschikte
plekken voor degenen die dat willen. Persoonlijk vind ik het wel mooi dat de Hartstichting er op die manier naar kijkt, maar
het vraagt nogal wat van een vereniging om
dat te realiseren. Wij zijn er als vereniging
om ervoor te zorgen dat mensen hun vrije
tijd op een prettige manier kunnen besteden
en hebben niet als doel om alleen maar de
algehele gezondheid te verbeteren. Iedereen
is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, maar dat is ook een persoonlijke
mening, niet zozeer vanuit de vereniging.”
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Rood-wit – René van de Ven
“In het kader van de gezondheid vind ik het een goed initiatief, maar niet om het in te
voeren bij mijn sportvereniging. De club zou
dan heel veel leden verliezen. Men gaat er
vanuit dat een vereniging een plek is waar
gezelligheid heerst en je sociale contacten
opdoet. Veel mensen associëren dat met een
biertje en een sigaret. Iedereen moet vrij zijn
om te roken op de plekken waar dat is toegestaan. Als iemand daar dan last van heeft,
dan is het zijn/haar keuze om daar bij te blijven staan of niet. Dat er in restaurants en
openbare gelegenheden niet meer gerookt
mag worden, vind ik wel goed. Die regel hadden ze al veel eerder moeten invoeren.”

‘Door zo’n maatregel
verliest een club
veel leden’
Zwaluw VFC – Henk Klösters
“Ik heb geen bezwaar tegen het
initiatief, maar als club is het erg
lastig om zulke maatregelen in
te voeren. Dan denk ik vooral aan het alcoholgebruik onder de achttien jaar. Als we dat niet
goed handhaven, dan krijgen we daar boetes
voor. Wel hebben we binnen Zwaluw VFC een
beleid ontwikkeld wat betreft het roken. Zo
hebben we buiten een rookruimte gecreëerd.
Zelf heb ik er een grote rol in gespeeld door er
streng op toe te zien dat de mensen daar roken
en niet in het clubgebouw. Inmiddels is het niet
heel stoer meer om je niet aan die regels te
houden. Dus ik kan zeggen dat wij een rookvrij
clubhuis hebben. Maar om het op de complete
sportaccommodatie te verbieden, -ook langs
de lijn- zie ik niet gebeuren. Die autoriteit als
voorzitter heb ik ook niet, om clubleden en toeschouwers te corrigeren. Overigens zet ik mij
als voorzitter liever in tegen vandalisme of tegen peuken op het kunstgrasveld. Daarnaast
is fatsoenlijk gedrag belangrijk op de sportclub.
Momenteel voeren we een campagne waarbij
we laten weten dat het gezellig moet blijven
op onze sportclub.”
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VVSB –
Arjan Broekhof
“Zelf ben ik absoluut niet van het
roken, maar op dit moment ben ik er geen
voorstander van om de complete sportaccommodatie rookvrij te maken. Wat mij betreft is het te rigoureus. Dat de Hartstichting

‘Het is de
verantwoordelijkheid
van de mens zelf’
hiervoor pleit, begrijp ik wel. Of het plan effectief is, vraag ik mij af. Het meeroken is
weer een ander verhaal, daar vraagt natuurlijk niemand om. Maar het zelf roken is uiteindelijk toch je eigen verantwoordelijkheid.
En als mensen willen roken, dan doen ze dat
toch wel. Desnoods buiten het terrein. In
kroegen zie je dat ook, daar gaan ze ook
naar buiten.”
VV Jonathan – Frank Slijper
“Vroeger kon je nog een sigaretje roken in

de kantine. Sinds 2008 mag dat alleen daarbuiten, bijvoorbeeld op het terras. Ik ben
geen voorstander van een algeheel rookverbod op sportparken. Laat mensen toch lekker
hun sigaretje in de buitenlucht roken, daar
heb ik helemaal geen moeite mee. Stel, een
opa komt kijken bij zijn kleinzoon en hij rookt
een sigaartje, moeten wij dan zeggen: “meneer, u mag hier niet roken”? Naar mijn mening gaat dat te ver. Die betutteling kan ook
doorslaan. Zo mag er in sommige parken in
New York niet meer gerookt worden. Zo’n
maatregel tegen het meeroken vind ik overdreven. Dan zouden mijn kinderen ook niet
meer naar buiten kunnen vanwege de uitlaatgassen. In een voetbalstadion kan ik me
een rookverbod nog wel voorstellen. Wanneer daar massaal wordt gerookt, zorgt dat
voor een ongezonde situatie.”
“Je hebt als bestuurslid niettemin een voorbeeldfunctie. Ik rook niet meer, maar stond
voorheen ook nooit met een sigaret langs
de kant bij een jeugdwedstrijd. Dat is een
kwestie van gedrag. Persoonlijk vind ik ook
niet dat zo’n maatregel opgelegd kan worden
door een sportclub. Dan moet de overheid
het roken op sportparken al verbieden.”
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