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Binnenland
Reportage Voetbalelub GJVV stelt strenge eiserï frtrn leden



Niet wegkomen met smoesjes
Deaanscherpingvan de KN\E-regels helpt clubs in de strijd tegengeweld op hetveld,
klinkt hetbij helAmersfoortse CIW. Uaardeverenigingmoethettochvooralzelfdoen.
Van onze verslaggever
Kick Hommes

AMERSFOORT In hetvolle wedstrijd-
secretariaatvan hetAmersfoortse CIW
wordt op deze inhaaldag druk gespro-
ken over het actieplan tegen geweld
dat de KNVB gaat presenteren. Bij het
woord'spelerspas' begint iedereen
door elkaar te praten. De leidervan het
uit spelende Nieuwegein zweert dat
alle namen kloppen bij de spelers.
'f)eze keerwel.'

Verschillende elftalleiders, de wed-
strij dsecretaris en een scheidsrechter
van CJWzijn het er uiteindelijk over
eens: het spelen zonderspelerspas is ei-
genlijk niet meer dan normaal. 'Ieder-
een die zegt dat zoiets nooitvoorkomt,
liegt.'

Het is slechts een voorbeeld van een
onderliggend probleem in het ama-
teurvoetbal, vinden ze in het wed-
strij dsecretariaat: het clubgevoel ver-
dwijnt. Voetbal is niet meer het enige
tijdverdrijf van de zaterdag en de wij-
blijvendheid om af te zeggen wordt
groter.

De vereniging zelf moet die menta-
liteit bij leden tegengaan, vindt Freek
Van Slooten, ClW-bestuurslid. De
KNVB is daar in mindere mate verant-
woordeliikvoor. De actiepunten die de
KNVB woensdag presenteert, ziet hij
als aanvulling op de regels van CfW.
'De KNVB kan nooit ingrijpen in een
clubcultuur, maar hiermee helpen ze

onswel.Enandersomhelpenwij zode :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Het is het bewakenvan een cultuur en
het voorkomen van mogelijke exces-
sen, zegtVan Slooten.

Het clubgevoel wordt al jaren min-
der. Uit de monitor'Samen voor Spor-

Tijdstraf in plaats van gele kaart: een goed idee?

tiviteit en Respect' van.het Mulier-insti-
tuut uit 2o12 bliilc dat bij bijna de helft
van de verenigingen leden zich minder
betrokken voelen en zich mindergaan
inzetten voor de club waar ze lid van
zijn. Als vrijwilliger, of als speler.

In de bestuurskamerwordt intussen
karnemelk neergezet voor de wedstrijd-
bespreking van het eerste elftal. Van
Slooten is duidelijkin zijn mening.Een
voetbalvereniging mag eisen stellen.
'We horen bij elkaar, dat is toch de defi-
nitie van een club? Wij vinden datwij
dat nadruld<elijk lrunnen verlangen. Op
zaterdag voetbal je. En als je dat niet
wilt, dan hoef je hierniette komen.'

CfW is niet de eerste vereniging
waar een strikt beleid wordt toegepast.
Al in 2o04 stelde het Utrechtse DSOV

voorwaarden aan lidmaatschap. De
club was toen'revolutionair', zegt toen-
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van een vereniging houden', zegtVan
Slooten, terwijl hij naar de bestuurska-
mer loopt. 'Hierdoor veroorloven le-
den zich ongewenste vrijheden.'

om dit tevermijden stelt CJWdui-
delijke eisen aan haar leden. In prin-
cipe is iedereen welkom, maar bij
nieuwe aanmeldingen worden'aan de
poort' een paar zaken duidelijk ge-
maakt. Zo worden ouders verplicht
40 euro te betalen als vrijwilligers-
borg. Doen ze niets voor de club, dan
krijgen ze het geld niet terug. Spelers
worden aan de andere kant gedwon-
gen te komen trainen en spelen" Dagen
ze niet op en zeggen ze niet af, dan vol-
gen er sancties, tot royement aan toe.

Louis van Gaal, coach Oranje:
'Opvoedkundiggezien is het invoe-
ren van een tijdstraÍ heel goed. Bij
een oveltreding moet je meteen
ingrijpen. Als jewacht met het uit-
voeren van een straf, dan suddert
dat nog een tijd door. Spelers den-
ken dan datwatzedoen normaal
gedrag is. Er moet direct duidelijk
worden gemaakt wat wel en niet
mag. Dat is ook hoe ik coach.'

Tim Jenniskens, hocke)êr llG
Bloemendaal:
' ln internationale toernooien is
een groene kaaÉ meteen 2 minu-
ten tijdstraÍ. Dat werkt erg goed. ln
het velddenkje toch even na wat
voor sooÉ overtreding je maakt.
TijdstraÍ helpt wel om een socia-
lere sfeer op het veld te krijgen. lk
denk dat het bij voetbal ook zo kan
gaanJ

Arlan Bakker, clubscheidsrechter
amateurvoroniging HSV Hailoo:
'Dit seizoen heb ik drie keer een
tijdstraf gegeven. Vijf of tien minu-
ten hetveld uitwordt als een iets
minder zware straf beschouwd,
maar het heeft meteen effectop
de wedstrijd. Spelers gaan elkaar
corrigeren. Dan zie je wel dat voet-
bal een teamsport is en dat een
domme actie ook het team raakt.'

maligvoorzitter Bertvan der Roest. We
wisten dat als er geen waarde werd ge-
hecht aan het op tijd komen ofhet ko-
men spelen, erpassanten in plaats van
leden zouden komen. Het is erg dat er
nogweinig clubs zijn met dezelfde fi-
losofie.'

Dat de regels werken, blijkt uit het
succes van C]W Met meer dan duizend
leden staat de vereniging in de top-3
van grootste verenigingen van Amers-
foort.Têvens is ereenwachtlijstvanon-
geveer 15o kinderen. Bang dat de
strenge maatregelen een negatief ef-
fect hebben, is Van Slooten dan ook
niet.'Het werkt toch?'

Van Slooten zegtde extreme sancties
nog niet nodig te hebben gehad. De
vereniging is wel streng op het niet na-
leven van afspraken. 'Natuurlijk gaat
niet alles altild even goed. Maar wij
hebben pas twee of drie keer iemand
weggestuurd. En je kan niet verwach-
ten dat alle problemen meteen opge-
lost zijn.'

CIW heeft daarom ook praktische
oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld als
het gaatom de fraude met spelerspas-
sen. In het wedstrijdsecretariaat bene-
denworden de senioren van CIWaan-
gehaald. Zij spelen vaak in teams van
twintig man. Dit omdat er ondanks alle
inspanningen van de vereniging, toch
vaak velen afzeggen. 'Maar dan hou je
wel elf spelers overdieechtuitdatteam
komen', wordt er gezegd.'En dan klopt
hettoch.'


