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AANGESCHERPT BELEID
䢇 Geweldsexcessen in het amateurvoetbal worden vanaf

dit seizoen strenger bestraft, bijvoorbeeld door sneller
een team uit de competitie te nemen.
䢇 Zo’n team krijgt vanaf nu wel het recht om mondeling
een verklaring af te komen leggen. Tot dusver werd de

procedure in veel gevallen louter schriftelijk gevoerd,
soms tot ergernis van verenigingen.
䢇 Ook wordt er sneller uitspraak gedaan: na twee weken
krijgt een team uitsluitsel over de strafmaat.
䢇 Het bondsdistrict opent een nieuw excessen-meldpunt.

Zomeravondvoetbalsfeer bij Passart: de grensrechter maakt zijn hoofd nat met water.

foto Bas Quaedvlieg

‘Softdrugs groter probleem dan alcohol’
„De voetbalbond ziet tegenwoordig streng toe op de verstrekking van alcohol bij clubs. Persoonlijk vind ik softdrugs op en langs het veld een veel groter probleem, zeker in een wijk als
deze, waar veel jongeren toch graag een jointje roken. Ook dat kan onwenselijk gedrag op en
langs het veld in de hand werken.”
Leon Geilen, voorzitter VV Passart Hoensbroek

Het andere uiterste: geweldsexcessen op het veld. De foto betreft geen van de clubs uit het verhaal. archieffoto GPD

Als het maar gezellig blijft
De bal rolt weer op de amateurvelden. De eerste bekerwedstrijden
vormden zaterdagavond de ouverture voor een seizoen lang spanning, sportiviteit, strijd én enkele onvermijdelijke geweldsexcessen.
De voetbalbond gaat tegen dat laatste harder optreden, met
lik-op-stukbeleid. Wat betekent dat voor een doorsnee dorpsclub?
door Roel Ophelders

D

e zon ligt als een warme deken over het gras,
het bier in de kantine is
koud, toeschouwers
kunnen lekker bijbruinen en de
drinkbussen water zijn binnen
handbereik voor de 22 mannen die
voor het eerst in weken eindelijk
weer ‘voor de echt’ mogen. Ideale
omstandigheden voor onvervalst
zomeravondvoetbal in Hoensbroek. Aan de aftrap staan de eerste elftallen van thuisclub VV Passart en de gasten van De Ster uit Geleen. Zo’n vijftig tot honderd toeschouwers staan langs de kant, een
regulier aantal voor zo’n kleine vereniging. En hoewel de ervaring
leert dat de hitte nog wel eens richting bovenkamer kan stijgen, valt
er tijdens deze seizoensouverture
geen onvertogen woord. Toegegeven, de onvermijdelijke discussies
met de clubgrensrechter van de gasten niet meegerekend. „Daar heb je
je verdiende loon”, bijt een toeschouwer hem toe als de scheidsrechter zijn vlagsignaal negeert en
tóch een doelpunt toekent. Even la-

ter is de kou uit de lucht en maken
ze weer een dolletje.
VV Passart is van oudsher een typische volksclub. Tot enkele jaren geleden gesitueerd in de gelijknamige
volksbuurt, waar de vrijgevochten
bewoners wel wat gewend waren.
Tegenwoordig deelt de club een
complex met hoofdklasser EHC.
Iets verder verwijderd van de wijk
die niet onder de Vogelaar-regeling
valt voor uitzonderlijke probleembuurten, maar daar wel nét een
trapje onder zit.

‘We wilden alles
uitleggen, maar
dat mocht niet’
Dat de omgangsvormen op en
rond het veld zijn verbeterd, heeft
echter niet alleen te maken met de
geografische ligging, bezweert voorzitter Leon Geilen. „Vroeger werd
er veel getolereerd”, vertelt hij, zittend in de bestuurskamer. „Als een
speler zich nu misdraagt, wordt-ie
meteen ter verantwoording geroe-

pen bij het bestuur. Gebeurt het
een tweede keer, dan is dáár de
poort. De afgelopen jaren hebben
we één keer iemand moeten royeren. We gooien de rotte appels eruit, dat beleid is duidelijk voor iedereen. Dat moet ook; we hebben
hier vrij veel allochtone jongens,
daar zitten er toch een aantal bij
met een korter lontje. Al geldt dat
natuurlijk ook voor enkele autochtone jongens.”
Hier in Hoensbroek zijn ze er duidelijk over: er mag best hard gestraft worden. „Misschien heeft de
KNVB wat dat betreft de teugels
wel wat te veel laten vieren.”
Als dat al zo is, dan wordt daar nu
mee afgerekend, vinden ze bij de
bond. In maart dit jaar kwam een
taskforce onder leiding van bondsvoorzitter Michael van Praag met
een pakket aan plannen om wantoestanden op en rond de velden te
tackelen. De centrale boodschap:
hardere straffen voor spelers die
hun tegenstander na afloop opwachten of de scheidsrechter tegen
de vlakte slaan. In de vorm van
lik-op-stukbeleid.
Hoe dat in het ‘Limburgse’ rayon

Zuid II concreet vorm krijgt, communiceert het districtsbureauin
Nieuwstadt begin september uitvoerig. Manager Theo Gorissen wil
wel een tipje van de sluier oplichten. Er komt elke maandagochtend
een meldpunt waar de incidenten
van het weekeinde ervoor meteen
in behandeling worden genomen.
Gorissen: „Het schortte de afgelopen jaren nog wel eens aan de snelheid van de behandeling. Nu nemen we de meldingen meteen op
en wordt er in het geval van excessen binnen twee weken uitspraak
gedaan. Nieuw daarbij is verder dat
een mondelijke behandeling de
standaard wordt. Alle partijen krijgen de kans om het gebeurde toe te
lichten, voorheen ging dat vaak
schriftelijk.”
Het klinkt als muziek in de oren
van Ton Hameleers, die er in
Hoensbroek inmiddels bij is komen zitten. Hij is voorzitter van de
plaatselijke VKC’89, die dit voorjaar besloot om met Passart te gaan
fuseren. ‘Zijn’ eerste elftal werd vorig jaar zes wedstrijden voor het
einde door de KNVB uit te competitie genomen na een incident met
de doelman. Die zou de scheidsrechter fysiek hebben belaagd. Een
rapportage van een bondswaarnemer legde de basis, de slechte
naam die VKC al had deed de rest.
Einde seizoen dus, met de fusie in
het achterhoofd eindigde de voetbalhistorie van de club in totale mineur.
Hameleers praat er nog steeds vol
emotie over. „De speler had hele-

maal niet geslagen, niet voor niets
heeft hij tijdens de wedstrijd geen
rode kaart gekregen. Een ándere
KNVB-waarnemer had ook helemaal geen klap gezien. We hebben
gevraagd of we ons verhaal op het
districtsbureau mochten komen
doen, maar dat werd gewoon afgewezen. Ja, schriftelijk mocht het.

We wilden het komen uitleggen,
maar konden ons ei niet kwijt. Ze
delen dan een straf uit, en dan
zoek je het maar uit.”
De voor VKC funeste uitspraak liet
overigens zes weken op zich wachten, schetst hij. Met het nieuwe
bondsbeleid zou de procedure dus
beduidend anders zijn gegaan. Los
van de vraag of dat ook tot een andere uitspraak zou hebben geleid.
De teller van het aantal ‘excessen’
kwam landelijk het afgelopen seizoen op 1100 uit. „Daarvan zijn er
in verhouding weinig in Limburg,
want het merendeel komt in de districten in de Randstad voor”, zegt
KNVB-manager Gorissen.
Dat wil niet zeggen dat voetballend
Limburg een onberispelijk seizoen
achter de rug heeft. Neem nou Passart-buur EHC, waar een jeugdleider levenslang werd geschorst na
he belagen van een scheidsrechter.
Een bedenkelijke primeur had
Hoensbroek met het staken van
een wedstrijd tussen de gehandicaptenteams van EHC en Chevremont. Een speler van laatstgenoemde club werd voor zeven maanden
geschorst.
Terug naar het veld van Passart, de
negenentachtigste minuut van de
wedstrijd alweer. De thuisclub
scoort de 5-1 in de bekerwedstrijd
tegen de sterker geachte opponent.
Te horen is hoe ook buur EHC het
publiek zes keer laat juichen. Alles
pais en vree, onder een stralend
zonnetje. Als dat een voorteken is,
dan laat de competitie maar beginnen.

