Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Handhaving van de orde en verkleining van de veiligheids
risico’s. Dat is het doel van de zogeheten Ordemaatregelen in
het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal. Voorbeelden?
De Ordemaatregel ‘Vuurwerk’ en de Ordemaatregel ‘Veiligheid
spelers en scheidsrechters’.
Een aantal jaren geleden heeft de KNVB een van de
Ordemaatregelen aangepast: de Ordemaatregel ‘Verkoop van
dranken’. Tot dat moment mochten toeschouwers buiten het
clubgebouw alcohol nuttigen, mits uit plastic bekers. Na de
wijziging van de maatregel is verkoop én consumptie alleen
nog binnen toegestaan, tenzij de vereniging over een gemeen
telijke vergunning beschikt om alcohol te schenken en te
nuttigen op een aan de kantine grenzend, afgebakend terras.
De voorwaarde van plastic bekers is gebleven.
Aan het begin van het seizoen 2006/’07 heeft de KNVB
onderzocht in hoeverre amateurverenigingen de
Ordemaatregelen naleven. Het bleek dat veel clubs zich weinig
gelegen laten liggen aan ‘Verkoop van dranken’. De ene
vereniging weet er niet van en de andere kan er weinig begrip
voor opbrengen.
Bedenk: binnen de KNVB zijn we samen verantwoordelijk voor
een ordelijk verloop van de wedstrijden. De voetbalbond heeft
als maatschappelijke organisatie de taak hiervoor regels op te
stellen. Dat kan als consequentie hebben dat de KNVB clubs
beperkt in wat hen is toegestaan via een gemeentelijke
vergunning die anders luidt dan die hierboven.

voetbal is ons leven

Onder meer in de vorm van deze folder wil de KNVB begrip
kweken voor deze Ordemaatregel en de verenigingen hierover
nog eens helder informeren. Een belangrijk doel, want er wordt
ook gecontroleerd op handhaving van de Ordemaatregelen. In
het uiterste geval kunnen overtredingen leiden tot een tuchtzaak.

Ordemaatregel samengevat
Als we de enige uitzonderingsituatie buiten
beschouwing laten, is schenken en drinken van
alcohol tijdens de wedstrijd alleen toegestaan
binnen het clubgebouw. Na afloop van de wedstrijden
kan wat flexibeler worden omgesprongen met de
Ordemaatregel ‘Verkoop van dranken’. Handel dus
in de geest van de regel, maar bedenk dat veiligheid
en risicobeperking altijd vooropstaan.
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In en langs het veld, tijdens de wedstrijd
zelf dus, hoort alcohol er niet bij
De KNVB trekt samen met verenigingen
één lijn: verkoop en gebruik van alcohol
buiten het clubgebouw is niet toegestaan.
Eén uitzondering: het terras met
gemeentelijke vergunning.
Houd als voetbalvereniging alcohol binnen de perken. Niet
alleen als het gaat om het aantal genuttigde glazen per
bezoeker. Er zijn ook grenzen aan de plááts waar alcohol wordt
geschonken en gedronken. Concreet: dat gebeurt alleen binnen
het clubgebouw. Een uitzondering daargelaten. In deze folder
zet de KNVB het hoe en waarom op een rij.
“Bij voetbal hoort een pilsje. Dus óók wanneer je langs de lijn staat.
Dat is gezellig.”
“Ook alcohol verkopen op een afstand van de kantine? Dat moet
kunnen. Het is voor de club een mooie bron van inkomsten.”
“Rondom drukbezochte wedstrijden schenkt onze vereniging ook
alcohol in een kraampje naast het veld. Het is nu eenmaal onmogelijk
om tijdens de rust iedereen te helpen in de kantine.”
Stuk voor stuk argumenten van voetbalverenigingen om de verkoop
en nuttiging van alcohol niet te beperken tot de kantine. Stuk voor
stuk ook argumenten waarbij de KNVB zich een voorstelling kan
maken. Toch hebben wij welbewust een andere keuze gemaakt. De
keuze om verkoop en gebruik van alcohol te beperken tot het clubgebouw. Op één situatie na. Wanneer de club van de gemeente een
vergunning heeft voor een aan de kantine grenzend, afgebakend 
terras. Dan is op die specifieke plek verkoop en nuttiging van alcohol
wél toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van plastic bekers.
Wij zijn tot deze koers gekomen op basis van argumenten die
zwaarder wegen dan bijvoorbeeld de redenering dat bij voetbal nu
eenmaal een pilsje hoort of dat alcoholverkoop een mooie bron van
inkomsten is. Daarom verzoeken wij verenigingen er nog eens kennis
van te nemen én vooral ook ernaar te handelen. Vooral omdat
intensiever wordt gecontroleerd op handhaving van de ordemaatregel
‘Verkoop van dranken’. Lees hieronder de argumenten er op na.

Dan wordt het duidelijk waarom alcohol binnen de perken en in de
meeste gevallen dus ook binnen het clubgebouw moet blijven.

Ordemaatregel ‘Verkoop van dranken’
De ordemaatregel ‘Verkoop van dranken’ van de KNVB vormt
de kern van deze folder. De maatregel luidt als volgt:
Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine en
dergelijke) noch dranken worden verkocht, noch worden mee
genomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits
deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
Indien de club van de desbetreffende gemeente een vergun
ning heeft voor een aan de kantine grenzend, afgebakend 
terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden
geschonken/genuttigd, mits deze ook zijn uitgeschonken
in kunststof of kartonnen bekers.

Stel, een topduel in het amateurvoetbal brengt 2500 man op de
been. En stel, een groot deel van de toeschouwers koopt in een
stalletje naast het veld telkens bekers bier en gaat daarmee in de
hand naar de wedstrijd kijken. “Moet toch kunnen?”, zal menigeen
zeggen. “Een biertje draagt bij aan een gezellige sfeer en is nog
goed voor de clubkas ook.” Toch is de praktijk vaak anders. Na
alcoholgebruik worden nu eenmaal eerder grenzen overschreden
dan na consumptie van een watertje.
Veiligheid is een groot goed. Of de vereniging nu die 2500 toeschouwers ontvangt of slechts een handjevol, als gastheer heeft u
een grote verantwoordelijkheid. Vermijd dus risico’s. Daarbij geldt:
alcohol is een risicofactor.

Wat te doen wanneer de emoties de overhand krijgen en een deel
van de toeschouwers bijvoorbeeld het veld op wil rennen? Het
bescheiden hekje rond uw veld houdt ze niet tegen. Als het een
beetje tegenzit, houden uw ordehandhavers ze ook niet tegen. Een
vertroebelde geest is simpelweg minder snel voor rede vatbaar.
U verkleint de kans op een dergelijk scenario door verkoop en
gebruik van alcohol te beperken tot het clubgebouw en - als er
een gemeentelijke vergunning voor is - een aan de kantine grenzend,
afgebakend terras.
Een ander argument: de norm is dat bij sport géén alcohol hoort.
Natuurlijk, na afloop tijdens de bekende ‘derde helft’ mag er plaats
zijn voor een pilsje. Niet in overvloed welteverstaan, want ook dát
is niet in lijn met sporten. Maar in en langs het veld, gedurende de
wedstrijd zelf dus, hoort alcohol er in niet bij. Dat vinden we als
KNVB. Maar ook de maatschappij in het algemeen en de politiek
in het bijzonder neigen steeds meer naar die opvatting. Laten we
er in het amateurvoetbal dus voor zorgen de zaakjes op orde te
hebben voordat anderen de KNVB en de verenigingen hun wil
opleggen.
De KNVB zegt: creëer overzicht. Wie verkoop en consumptie van
alcohol beperkt tot het clubgebouw, kan zich concentreren op
deze ruimte. Leidt onverhoopt bovenmatig alcoholgebruik tot al te
baldadig of zelfs agressief gedrag, dan kan snel worden ingegrepen.
Daarvan is geen sprake wanneer het buiten langs veld drie de
verkeerde kant op dreigt te gaan.
De KNVB trekt samen met verenigingen één lijn: verkoop en
gebruik van alcohol buiten het clubgebouw is niet toegestaan. Niet
bij de topper in de hoofdklasse en ook niet bij de wedstrijd van het
negende waar nauwelijks iemand staat te kijken. Tenzij er dus die
gemeentelijke vergunning is voor een aan de kantine grenzend,
afgebakend terras.

