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Vervolg Beleid/Plan van aanpak  Berghem Sport (febr 2022)   

Op weg naar een rookvrij sportpark De Koppelsteeg 

 

Sinds 2017 is de KNVB verbonden aan “ de rookvrije generatie” en wil dus sportaccommodaties 

rookvrij maken. Waarom op weg naar een rookvrij sportpark? Het is algemeen bekend dat roken 

slecht is voor de gezondheid. Elk jaar sterven alleen al 20.000 mensen door roken en enkele 

duizenden door meeroken. Roken veroorzaakt onder andere hart- en vaatziekten, kanker, 

luchtwegklachten en –ziekten, erectiestoornissen en diabetes. Meeroken, het inademen van 

tabaksrook van iemand anders, is schadelijk. Dit geldt voor zowel het inademen binnenshuis als 

tabaksrook in de buitenlucht. Alles telt mee: er is geen veilige hoeveelheid voor het inademen van 

tabaksrook.  

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal. Dat wordt ervaren als 

voorbeeldgedrag. Roken en meeroken zijn een groot gevaar voor de volksgezondheid. Het is niet 

voor niets dat op de laatste dag van mei 2018 – de wereld niet roken dag - artsen rokers op straat 

aanspraken op hun verslaving en hen wilden overhalen hulp te zoeken om van de verslaving af te 

komen. Te velen denken of ontkennen zelfs dat zij niet verslaafd zijn. Op een sportterrein waar 

kinderen aan het spelen zijn, hoort roken niet huis. Wie langs de lijn rookt, geeft het verkeerde 

voorbeeld aan alle kinderen die voetballen. In voetbalkantines mag niet meer worden gerookt, de 

stadions rond wedstrijden van Oranje zijn rookvrij geworden en niet zo lang geleden werd het PSV 

stadion tot rookvrij gebied verklaard. De overdekte stadions zijn dat al. Daarnaast zijn 19 

voetbalverenigingen inmiddels ook overgegaan tot het uitvaardigen van een rookverbod.  

In augustus 2019 zijn we begonnen met het in fases promoten/aandacht vragen voor een rookvrij 

sportpark: de eerste stap was het voor de hand liggende verbod om te roken als kinderen voetballen. 

De zaterdag is toen als eerste stap beschouwd. Met ingang van 1 september 2019  is deze stap 

ingevoerd. Tot een vervolgstap, namelijk het ook gedurende de hele trainingsweek van maandag t/m 

vrijdag niet te roken op het sportpark, is niet formeel afgekondigd mede omdat begin 2020 corona 

ons overviel en het competitievoetbal toen is gestopt. Het stappenplan is in augustus 2019 wel via de 

site kenbaar gemaakt, er is een aparte rookplek ingericht, en op de zaterdagen en trainingsdagen 

wordt er in toenemende mate naar gehandeld.   

Inderdaad, de zondag komt (vooralsnog) niet in dit stappenplan voor.  Er zijn clubs die kiezen voor 

totaal rookvrij (rookverbod) op het sportpark. Als het ware als een bestuursbesluit opgelegd. Omdat 

er op dit onderwerp al heel veel discussie is, er door de jaren heen al diverse maatregelen tegen 

rokers op allerlei plekken zijn genomen, lijkt het verstandiger het anders te doen. Namelijk fasegewijs 

waarmee de kans op een uiteindelijk breed draagvlak meer kant van slagen heeft. Vanaf 2020 wordt 

er op de zondagen dat er een thuiswedstrijd is van het 1
e
 elftal in het programmaboekje aandacht 

gevraagd voor het rookbeleid, om niet te roken in bijzijn van jeugd en de daarvoor ingericht rookplek 

te benutten. 

Want Berghem Sport is en blijft een vereniging, en wel voor iedereen. Daarom ook in eerste instantie 

de zondag en ook voorlopig als de uitzondering op de regel. Dan voetballen er in beginsel alleen 

volwassenen. De eerste  stappen realiseren is al een heel grote stap in de goede richting. Bovendien 

is nog geen sprake van een wettelijke regeling, dus handhaven is sowieso lastig. We zullen het 

daarom met elkaar moeten doen, met begrip en respect. Uiteindelijk draait het altijd om draagvlak.  
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Een tweede uitzondering is dat het roken ook niet helemaal wordt verbannen. Met de primaire 

intentie om langs de velden en in de overige openbare ruimte op het sportpark het opsteken van een 

sigaar of sigaret als not done te bestempelen, zodat het voor kinderen niet al normaal gedrag wordt 

gezien, hebben we één locatie aangewezen waar nog wel mag worden gerookt:  (een zone nabij de 

afvalcontainers aan te duiden met rookzone.  

Echter met achterlating van een onduidelijke coronaperiode verdient het aanbeveling het ingezette 

rookbeleid binnen Berghem Sport weer nieuwe aandacht en een impuls  te geven. 

Dat doen we achtereenvolgens door de volgende acties: 

- Het kader weer bekend maken met dit beleid en met de boodschap deze doelstelling om tot een 

rookvrij sportpark te komen vooral verder uit te dragen door ouders op de intentie van de aanpak en 

de beweegredenen te wijzen.  We publiceren het beleid/plan van aanpak op de website en 

vermelden het in het Introductieboekje; 

- We markeren de wel toegestane rookplek en door daar de aparte rookzuilen neer te zetten; 

- We plaatsen op een aantal punten in de oploop naar de accommodatie, op het terras en bij de 

tribune (Sandwich 1mx0,5m) borden met de uitgangspunten voor een rookvrij sportpark, de 

aanduiding rookvrije zone, een duidelijke verwijzing naar de rookzone en afwezigheid van asbakken 

op het terras. 

- Een permanente “Rookvrij” beeldvertoning/poster op het publicatiebord in de kantine; 


