Feyenoord Magazine
legt elke maand
het vergrootglas
op beleidszaken
binnen de club.

Waarom je je vingers
niet wilt branden aan
vuurwerk

Feyenoord ontvangt regelmatig vragen en opmerkingen
van supporters omtrent het vuurwerkbeleid van de club.
Feyenoord Magazine geeft antwoord op de meest gestelde
vragen.

1.

	Waarom voert Feyenoord een zerotolerancebeleid

als het gaat om het afsteken van vuurwerk in De
Kuip? Vuurwerk werkt toch juist sfeer verhogend?

Feyenoord is van mening dat vuurwerk op geen enkele
wijze thuishoort in het stadion. Het afsteken van vuurwerk
is niet alleen schadelijk voor de club en het
stadion, maar brengt ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee en kan leiden
tot (ernstige) lichamelijke verwondingen bij
andere supporters. Dat bleek bijvoorbeeld
tijdens de eerste training van het seizoen
2015-2016, toen negentien mensen (volwassenen en kinderen) behandeld moesten worden vanwege brandwonden die waren veroorzaakt door fakkels. Naast lichamelijke
schade heeft vuurwerk ook al veel materiële
schade opgeleverd in de vorm van kapotte
stadionstoeltjes, brandschade aan het veld en
aan de tribunes én aan kleding van supporters, waaronder (nieuwe) Feyenoord-shirts en
-trainingspakken.
Vuurwerk voor handen hebben en/of afsteken is niet alleen wettelijk verboden, maar
ook verboden gesteld door de KNVB en de UEFA.

Feyenoord
organiseert sinds
2015 geen
(gecontroleerde)
vuurwerkacties
meer

hoe, wat & waarom

Feyenoord is als Betaald Voetbal Organisatie verplicht zich
te houden aan de regels die door voornoemde instanties
worden opgelegd en als organisator van de wedstrijden verantwoordelijk voor de handhaving.
Omdat Feyenoord zelf het goede voorbeeld wenst te geven,
organiseert de club sinds 2015 ook geen (gecontroleerde)
vuurwerkacties meer rondom wedstrijden en/of andere
evenementen. De KNVB heeft op dit thema hetzelfde standpunt en maakt eveneens nooit gebruik van georganiseerd
vuurwerk: niet bij de KNVB Bekerfinale, niet bij de Johan
Cruijff Schaal en niet bij interlands. Bij de KNVB Bekerfinale, de Johan Cruijff Schaal en tijdens de afgelopen interlands is wel gebruik gemaakt van CO2 Powerjets, die een
rookeffect genereren zonder dat er vuur(werk) aan te pas
komt. ‘Wij zijn een groot tegenstander van georganiseerd
vuurwerk,’ laat een woordvoerder van de KNVB weten. ‘In
al onze communicatie-uitingen doen wij er alles aan om te
wijzen op het gevaar van vuurwerk voor gezondheid en
welzijn. Gebruik in een dichtbevolkt gebied, zoals een stadion, maakt het gevaar alleen maar groter.’
Feyenoord probeert supporters te stimuleren om geen
vuurwerk mee te nemen en/of af te steken door elk seizoen
een bedrag beschikbaar te stellen voor sfeeracties door supporters waarop alleen aanspraak gemaakt kan worden indien er geen vuurwerk wordt afgestoken.

Praktijkvoorbeelden van brandschade bij supporters en in De Kuip die is ontstaan door het afsteken van vuurwerk.

2.

 aarom doet Feyenoord zo moeilijk over boetes van
W
een paar duizend euro, terwijl alleen bijvoorbeeld
het startgeld voor de Champions League al in de
miljoenen loopt? De club kan deze relatief kleine
bedragen toch makkelijk ophoesten?

In de voorgaande voetbalseizoenen is Feyenoord herhaaldelijk hard aangepakt vanwege het afsteken van vuurwerk,
fakkels en/of rookbommen in het stadion. Zo heeft de
UEFA vorig seizoen vier boetes opgelegd aan Feyenoord
ter hoogte van in totaal € 38.000,-. Ook de tuchtcommissie
en de aanklager van de KNVB hebben in de afgelopen twee
seizoenen vijf sancties opgelegd bestaande uit geldboetes,
voor het afsteken van vuurwerk door de aanhang (of als
strafbaar feit in samenhang met andere wanordelijkheden). In totaal is de club sinds augustus 2010 voor meer dan
€ 200.000,- beboet door de KNVB en de UEFA, geld dat
daardoor dus niet kon worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het versterken van het eerste elftal en/of de jeugdopleiding. Een supporter weet, op het moment dat hij of zij
vuurwerk afsteekt in het stadion, dat de club daardoor
wordt opgezadeld met een geldboete.
Los van het financiële aspect, kunnen ook andere sancties
voortvloeien uit het afsteken van vuurwerken. Zo kan
Feyenoord vanaf dit seizoen ook in de Eredivisie worden
veroordeeld tot het spelen van een thuiswedstrijd met verplicht (gedeeltelijk) lege tribunes, wat los van de imagoschade ook financieel een enorme strop zou betekenen.
Het zou bovendien in sportief opzicht een nachtmerrie zijn
als een grote Europese wedstrijd, zoals dit seizoen tegen
Manchester City, zonder publiek gespeeld zou worden, te
meer omdat al zo vaak is bewezen hoeveel baat het team
heeft bij de massale steun van de supporters in een volle
Kuip.

een optie om de prijs voor de seizoenkaarten
3. 	Ites het
verhogen en daarmee een boetepot te creëren
waarmee Feyenoord alle boetes kan betalen?
Nee, dat is geen optie, al is het maar omdat met het betalen
van de boetes het veiligheidsrisico dat het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt niet is opgelost. Ook zou het instellen van een zogenoemde boetepot die wordt gefinancierd
door een verhoging van de seizoenkaartprijs betekenen dat
alle seizoenkaarthouders opdraaien voor de boetes, waaronder ook supporters die het gebruik van vuurwerk juist afkeuren. Bovendien zouden bij een dergelijke aanpak de sancties
vanwege het afsteken van vuurwerk alleen maar verder oplopen, met bijvoorbeeld het spelen van een thuiswedstrijd
met verplicht (gedeeltelijk) lege tribunes tot gevolg.
risico’s loop ik als ik toch vuurwerk afsteek
4. Win elke
het stadion?
Als je wordt aangehouden voor het afsteken van vuurwerk,
kun je een stadionverbod krijgen van achttien maanden
plus boetes die kunnen oplopen tot € 900,- en extra kosten.
Eventuele schade kan Feyenoord verhalen op de
veroorzaker(s), hetgeen de afgelopen jaren meerdere malen
is gebeurd. Ook het doorgeven van vuurwerk (bij de toegangspoorten, op het stadionterrein en/of op de tribunes),
ongeacht of het vuurwerk wel of niet is afgestoken, is niet
toegestaan. Het afgelopen seizoen heeft de KNVB 36
Feyenoord-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd voor het in bezit en/of voorhanden hebben en/of afsteken van vuurwerk. Feyenoord streeft naar minder vuurwerkincidenten, zodat er ook minder stadionverboden
opgelegd hoeven te worden. •
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