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Voorwoord 

Eind jaren zeventig begonnen de rellen tussen supportersgroepen voor, tijdens en na 
voetbalwedstrijden in ernst en omvang toe te nemen. Er ontstonden groepen van 
voornamelijk jeugdige gewelddadige supporters die zich gingen noemen naar het vak of 
de Side van het stadion van hun club. In de jaren tachtig namen de onregelmatigheden 
in aantal toe, niet alleen in de vorm van vechtpartijen tijdens wedstrijden, maar ook in 
de sfeer van vernielingen aan het openbaar vervoer, ernstige ordeverstoringen op het 
traject naar de stadions en gewelddadigheden daarbinnen. De climax van 
voetbalvandalisme vond plaats in Belgie, waar in mei 1985 voor en tijdens de 
Europacup-finale tussen Liverpool en Juventus in het Brusselse Heizel-stadion 38 
toeschouwers werden gedood en 150 gewond raakten. 
In hetzelfde jaar nog werd in Nederland het Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
(LOV) geinstalleerd, waarin onder invloed van het beleidsplan 'Samenleving en 
criminaliteit' een geintegreerde aanpak werd voorgestaan. In het LOV waren 
vertegenwoordigd, de KNVB, de VNG, de ministeries van Birmenlandse Zaken, WVC, 
Justitie en Verkeer en Waterstaat, evenals de politie en het openbaar ministerie. Tevens 
werd bij de gemeentepolitie Utrecht het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
(CIV) ondergebracht waar vanaf het voetbalseizoen 1986/1987 politie- en justitie-
relevante gegevens over voetbalvandalisme en voetbalvandalen worden geregistreerd. 
Het is nu 1997, ruim tien jaren zijn verstreken. Het voetbalvandalisme is nog steeds een 
probleem, gezien de jongste gewelddadige incidenten in Rotterdam voorafgaand aan de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax en de onverwachte en blijkbaar vooraf afgesproken 
confrontatie op 16 februari 1997 tussen Feyenoord-hooligans (op weg naar Volendam) 
en Ajax-hooligans (op weg naar De Graafschap) op rijksweg A10 bij Amsterdam-
Noord. Op 23 maart 1997 viel bij Beverwijk zelfs een dodelijk slachtoffer, toen 
Feyenoord- en Ajax-supporters het ook daar op een confrontatie lieten aankomen. 
Er is dus geconstateerd dat er sprake is van toenemend georganiseerd geweld voor, 
tijdens en na wedstrijden. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben 
daarom het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd 
een analyse te maken van het profiel en de motieven van daders van voetbalvandalisme. 
Aan deze opdracht is door het WODC op twee manieren gevolg gegeven. Door Menke 
Bol zijn vraaggespreldcen gevoerd met een aantal deslcundigen op het gebied van 
voetbalvandalisme. Hierover wordt verslag gedaan in deel I van de notitie. Veel dank is 
verschuldigd aan de acht personen die tot deze gesprekken bereid waren; hun namen en 
functies staan vermeld in de inleiding van deel I. Daarnaast heeft Hans van Netburg een 
geannoteerde bibliografie samengesteld die de afgelopen tien jaar bestrijkt: zie deel II 
van deze notitie. 
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Deel 1 

Voetbalvandalen anno 1997 

Verslag van een gespreksronde onder kermers 

Vraaggesprekken, analyse en rapportage: 

dr. M.W. Bol 



1 	lnleiding 

In de periode van 21 januari tot en met 6 maart 1997 werden gesprekken gevoerd met 
in totaal acht deskundigen op het terrein van voetbalvandalisme. Er is naar gestreefd om 
in dit betreklcelijk kleine aantal personen toch zoveel mogelijk verschillende "partijen" 
en kennis omtrent clubs vertegenwoordigd te doen zijn. De genterviewde personen 
waren (in chronologische volgorde van de vraaggesprekken): 

— De heren A.L. Heijs, C.G.L. Kerkhof en R.A. Siebelink, alien werkzaam bij het 
Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV), ondergebracht bij de regiopolitie 
Utrecht. 

— Mevrouw I. van Brenk, werkzaam bij de Gemeente Amsterdam, hoofdafdeling 
' Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken, onderafdeling Openbare Orde en 

Veiligheid (ABJZ/00V), voorheen werkzaam bij de politie, o.a. als 
supportersbegeleidster. Zij is betroklcen bij het zogeheten Ajax-supportersproject. 1  

— De heer J. Verweij, veiligheidsfunctionaris in dienst van stadion Feyenoord NV te 
Rotterdam. 

— De heer H. van Vlokhoven, supporters-coordinator bij PSV en voorzitter van het 
LOS (Landelijk Overleg Supporterscoordinatoren). 

— De heer B. Steensma, voetbalofficier van justitie in het arrondissement Utrecht. 
— De heer F. Heinis, (plaatsvervangend) manager veiligheid bij de KNVB. 

De gespreklcen moesten materiaal opleveren voor "een analyse van het profiel en de 
motieven van de daders van georganiseerd geweld bij voetbalwedstrijden". De 
onderwerpen die in dit kader werden aangesneden, waren in principe bij iedere 
gesprekspartner gelijk. De gesprekken werden echter toegespitst op bepaalde aspecten, 
al naar gelang de specifieke kennis en ervaring van de betrokkene(n). 

1 	Dit project viel in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam, werd 
vervolgens overgedragen aan de stichting Welzijn Watergraafsmeer, en per 1-1-1996 werd de (mede daarvoor 
opgerichte) stichting Axios de uitvoerende instelling. 



2 Harde kernen en andere relschoppers 

2.1 	Drie vormen van voetbalgeweld 

Jeugdige voetbalsupporters worden door het grote publiek al gauw tot "de harde kern" 
gerekend. Maar al te gemaklcelijk maakt men een indeling in harde kernen enerzijds en 
goeie supporters anderzijds. Zo eenvoudig ligt het echter niet. Momenteel zijn er 
globaal drie categorieen van voetbalvandalen te onderscheiden. 
In de eerste plaats de harde kernen, met daaromheen een aanhang bestaande uit 
uitvoerders en meelopers. Liefde voor het voetbal en voor de eigen club in het 
bijzonder, vormen een belangrijk samenbindend element. Verontrustend met betreklcing 
tot deze categorie vinden velen momenteel de toegenomen organisatiegraad. 
In de tweede plaats is er - volgens het CIV - een generatie van jeugdige relschoppers 
aan het opkomen, die geen echte binding heeft met het voetbal. Een probleem voor de 
politie is, dat zij deze groep nog niet zo goed kent. Volgens Siebelink (CIV) zijn er ook 
overeenkomsten tussen de twee genoemde categorieen. "Dat is voor beide toch wel het 
in toenemende mate gebruik van verdovende middelen, excessief gebruik van 
verdovende middelen; en de drempel om geweld te plegen, ik denlc dat die ook heel erg 
naar beneden is gegaan." 
In de derde plaats zijn er de supporters die zich schuldig maken aan het roepen van 
(racistische, antisemitische of anderszins kwetsende) leuzen. In de onderstaande 
subparagrafen worden de drie categorieen kort geschetst. De eerste categorie, die van 
de harde kernen en hun aanhang, krijgt vervolgens speciale aandacht in paragraaf 2.2. 

2.1.1 Wat heet harde kern? 

De echte harde kernen bestaan slechts uit betrekkelijk weinig mensen. Van Vlokhoven 
(supporterscoordinator bij PSV) komt bijvoorbeeld voor PSV op een "een mannetje of 
veertig". Deze harde kern wordt omringd door een aantal vaste mensen (doeners / 
uitvoerders) die zo nodig snel opgetrommeld lcunnen worden. Daaromheen zit een 
buitenste "schil" van meelopers, de grote groep van mensen die het interessant vinden 
om erbij te horen. "Maar die op het moment dat het echt op lcnokken aankomt 
natuurlijk weg zijn, want dan wordt het een beetje gevaarlijk", aldus Van Vlokhoven. 
Het is deze hele grote groep die tijdens en rond voetbalwedstrijden voor overlast zorgt, 
in de vorm van fysiek en verbaal geweld. Van de harde kernen is vooral die van 
Feyenoord berucht. Verder vallen in de diverse gesprekken nogal eens de namen van 
Ajax, PSV, Utrecht, Den Haag, NAC, Twente, AZ. Maar je ziet ook hele lieve clubs, 
vindt Verweij (veiligheidsfunctionaris bij Feyenoord): "Heerenveen, dat is een 
schitterende club, daar gebeurt helemaal niks". 



2.1.2 Een nieuwe generatie relschoppers? 
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De tweede, nieuwere categorie van relschoppers bestaat volgens Heijs (van het CIV) uit 
jonge jongens, die "gewoon een stukje vertier en uitleving vinden bij het 
voetbalgebeuren". Heijs heeft de indruk dat zij niet zozeer worden gestuurcl vanuit de 
harde kernen. Naar zijn mening is het een behoorlijk autonome groep, die elke 
mogelijkheid aangrijpt om "wat te doen". Volgens Siebelinlc vormen deze relsupporters 
een groep "waar de politie toch enigszins door verrast is. Een groep die in 66n keer 
ergens verschijnt, waarschijnlijk een hoog verdovende middelengebruik heeft, tussen de 
16 en de 20 jaar zit, geen binding heeft met voetbal, geen kaartjes heeft voor de 
wedstrijd, die plotseling voor de wedstrijd of plotseling na de wedstrijd, op het moment 
dat er de geringste aanleiding is, fors geweld pleegt. Lijfelijk, openlijk geweld.(...) Het 
lijkt wel of het een soort aantrekkingskracht is. Op het moment dat je echt een 
risicowedstrijd hebt, kun je er bijna van uitgaan dat er relletjes komen, en daar komen 
ze kennelijk op af. Ze hebben dan een soort vrijbrief: als er iets gebeurt dan word je 
toch niet gepakt". Ook de indruk van Steensma (voetbalofficier te Utrecht) is, dat deze 
categorie de laatste tijd wel in omvang toeneemt. Verweij onderschrijft voor Rotterdam 
het beeld van deze nieuwe relschoppers. "We krijgen te maken met nieuwe groepen die 
zich aandienen, die we dus nog niet in beeld kunnen brengen, dat wil zeggen nog niet 
met naam en toenaam, terwijI dat we in die "ouwe" harde kern bijna iedereen 
persoonlijk kennen. En dat geeft ons nu de meeste zorg. Daar zijn we nu ook druk mee 
bezig; (...) dat proberen we zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden een beetje in kaart te 
brengen". Zelfs leden van de oude harde kern waarschuwen Verweij wel eens voor deze 
nieuwe generatie: "Pas op wat er na ons komt, want dat is eigenlijk nog veel erger dan 
wat wij ooit geflikt hebben." Van Brenk (gemeente Amsterdam) meent dat pure 
relschoppers er altijd al waren. Heinis verneemt geruchten over dit nieuwe type 
supporters voornamelijk vanuit Ajax- en Feyenoord-kringen: "Vooral bij Feyenoord, 
daar is een groep uit Dordrecht afkomstig, een jonge groep, ik geloof dat ze uit de 
zogenaamde gabber-scene komen." En voor Amsterdam verwijst hij naar "die jonge 
groep die pillen slilct, en onder de invloed van drugs naar wedstrijden komt." Volgens 
Van Vlokhoven is er in Eindhoven nagenoeg geen sprake van dit soort relschoppers. Hij 
schat hun aantal hooguit op twee, drie personen; verreweg de meeste jongeren komen 
toch in principe voor het voetbal. 
Op de vraag, of deze "nieuwe" groep zich in het dagelijks leven ook schuldig maakt aan 
gewelddadig of crimineel gedrag, antwoordt Verweij dat hij "in de wandelgangen" (dat 
wil zeggen temidden van supporters) wel eens iets opvangt, waaruit je dat inderdaad 
kunt afleiden. Volgens het CIV zijn er zeker jongens bij die in het criminele circuit 
leven, of die in het gewone leven problematische jongeren zijn. Ook Steensma heeft die 
indruk: "Na de wedstrijd, buiten, zie je jongens die wij echt kennen uit het criminele 
circuit, en dan weet ik gewoon zeker dat die nooit naar die wedstrijd zijn geweest. 
Maar die staan daar uit sensatiezucht, misschien laten ze zich meenemen, misschien 
staan ze d'r alleen uit sensatiezucht, misschien zijn ze wel speciaal gekomen om zelf 
rotzooi te trappen." 
De heren van het CIV merken op dat er de laatste tijd misschien wat meer Turkse en 
Marokkaanse jongens onder de relschoppers te vinden zijn. Vroeger zag je die niet 
zoveel bij het voetbal, in elk geval niet in de relsfeer. Voor Rotterdam wordt dit beeld 
bevestigd. Met betrelcking tot Utrecht verwijst Steensma naar het feit dat deze stad een 
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groot Marokkanenprobleem kent. "Er is een hele generatie Marolckaanse jongens waar 
wij grote moeilijkheden mee hebben. En die dus ook, voor de kleine club die ze zijn, 
relatief veel criminaliteit pleegt. Dat soort jongens kom je ook inderdaad na de 
wedstrijd tegen, en dan denk ik: jij bent helemaal niet bij die wedstrijd geweest.(...) 
Maar daarnaast zie je ook de gewone gemiddelde sufferd, die ook maar jets roept of jets 
doet. Ze deeen het allemaal! krijg ik dan letterlijk te horen. Jongens zonder enige 
documentatie of niks, die zitten daar met hun zeventien jaar, en er blijft niks van over 
als je ze daar in hun cel ziet zitten." 

2.1.3 Verbaal geweld 

In de derde plaats zijn er de talloze bezoekers die zich - vooral in spreekkoren vanaf de 
tribunes - uitsluitend schuldig maken aan verbaal geweld. Zij vormen een min of meer 
aparte categorie die met harde kernen of met relschoppen verder niets van doen heeft. 
Verweij noemt het verbale geweld "verschrikkelijk". Het zijn dus niet alleen maar de 
relschoppers die zich hieraan te buiten gaan? Verweij: "Je moet je daar niet in 
vergissen, zoveel mensen als er verbaal geweld gebruiken, zonder dat ze daar zelf erg 
in hebben. Mensen met kinderen waarvan wij wel eens zeggen: tjonge jonge, 
onvoorstelbaar, weet je wel wat je zegt". Een aantal voorbeelden wordt besproken in 
3.2. 

2.2 	Profielschets van de harde kernen 

2.2.1 Leeftijd 

Binnen de harde kernen hebben de wat oudere figuren veelal de leiding. Heijs: "Je hebt 
een groep supporters die al heel lang een soort harde kern vormen, die ook al wat ouder 
zijn, en dan zou je denken dat die jongens op een gegeven moment afhaken. Maar wat 
blijkt nu? Die jongens zijn niet afgehaakt, die blijven nog steeds aanwezig." En ook 
Van Brenk zegt: "De supporters die er in 1982 waren, de f-side zeg maar, die zijn er 
nu nog. Dat zijn nog dezelfde mensen, die zitten nog in hetzelfde vak, die hebben nu de 
leeftijd van 30, 35 jaar ongeveer bereilct, dat zijn huisvaders geworden. Maar die gaan 
altijd nog mee met uitwedstrijden, en die zitten ook allemaal nog op het vak, althans 
een groot gedeelte." Ook bij de harde kern van PSV zitten inmiddels mannen tot 
ongeveer 35 jaar. Toch is het bepaald niet zo dat de harde kernen in hun geheel 
verouderen. Er is wel degelijk ook sprake van nieuwe "natuurlijke" aanwas, jongeren 
voor wie wel alles om het voetbal draait, en die dus niet gerekend mogen worden tot de 
nieuwe generatie van uitsluitend op rellen beluste jeugdigen. Siebelink: "Je hebt dus ook 
binnen de echte voetbalsupporters ook weer elke keer een instroom van onderaf. Dat 
zijn zeg maar de jongens die nog geen leiderspositie hebben, nog geen status, maar die 
wel met de vaste groep meegaan en dan als een soort uitvoerders gebruilct worden." 

2.2.2 Meisjes 

Er maken maar weinig meisjes deel uit van de harde kernen. Steensma: "Er gaan wel 
altijd meisjes mee, maar die houden zich dan toch, als het erop aan komt, een beetje op 
de achtergrond." Van Brenk: "Die meisjes gaan met heel veel van die jongens, laten 



zich pakken om geaccepteerd te worden. En uiteindelijk blijkt dat het merendeel van die 
f-side trouwt met een van die meisjes, met een meisje dat ze in het stadion hebben leren 
kennen." 

2.2.3 Sociaal milieu, school en werk 

De leden van de harde kern van Ajax komen volgens Van Brenlc uit alle sociale milieus. 
De jongeren zitten vaak nog op school. Het werkloosheidspercentage bij de harde kern 
van PSV-supporters ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Ze hebben allemaal werk, 
of zitten op school. Van Vlolchoven kent maar een paar "beroepswerklozen". Van 
Brenk: "Er is ook een categorie bij die gewoon niet meer naar school gaat. Die 
spijbelen, de ouders hebben totaal geen vat op ze. (...) Het is natuurlijk ook wel een 
idiote situatie, dat de ouders gewoon niet weten waar hun kinderen zijn. 1k wil niet 
alles daarop afschuiven, maar ik denlc dat veel mensen heel weinig zin hebben om op 
zondag met hun kinderen wat te doen. (...) En dan kom je in zo'n club terecht, daar is 
warmte, hoe je dat ook wilt uitleggen, en dat klikt toch? En dat is eigenlijk heel 
begrijpelijk." Volgens Steensma kun je niet zonder meer zeggen dat de relschoppers 
allemaal uit de lagere sociale milieus afkomstig zijn. "Als ik het bekijk aan de hand van 
mensen die ik voorgeleid heb gekregen, ben ik geneigd om te zeggen dat het we! zo is, 
maar er zijn ook steeds meer mensen die - maar dat zegt nog niet meteen iets over het 
milieu - maar die dus over veel meer geld lcunnen beschikken dan de gemiddelde 
supporter. Die zitten ook op een andere, een duurdere plek in de tribune; die zitten dus 
niet in het supportersvak. Die zie je gewoon hasj zitten te roken en nauwelijks naar de 
wedstrijd kijken, en af en toe es wat roepen." Heinis (manager veiligheid bij de KNVB) 
heeft de indruk dat het in het algemeen toch gaat om jongens uit de lagere milieus, 
zeker bij de clubs waar zich de meeste geweldplegingen voordoen. 

2.2.4 Het dagelijks leven 

2.2.5 Status en leiderschap 

12 

Van Brenlc: "Die ouwe f-siders trekken in het dagelijks leven niet veel meer met elkaar 
op. Er zijn er een aantal in de hasj-handel verzeild geraakt, die zien mekaar wel veel, 
die hebben een coffeeshop, intussen." De jongeren treffen elkaar in een aantal café's en 
coffee-shops. "Als ze niet op school zijn, dan zijn ze wel aan het housen, je hebt van 
die gabbertjes tegenwoordig (...) Die gabberhouse is natuurlijk nieuw, maar feesten op 
zich dat deden ze altijd al. Dat deden ze vroeger ook, zaten ze veel in de Ajax-café's op 
het Leidseplein, daar zagen ze mekaar ook, in het weekend." De jongere leden van de 
harde kern zijn volgens Van Brenlc in het dagelijks leven ook wel eens gewelddadig. 
"Er zijn er bij die bij het voetbal hun argumenten vinden om eens een keer een 
geweldje te plegen, en die het in het dagelijks leven niet doen. Maar de meeste jongeren 
die er nu zijn, van zestien tot twintig zeg maar, die zie je overal. Die zie je ook bij 
ontruimingen." 

De leidende figuren hebben veel gezag bij hun aanhang, en vervullen een aansturende 
functie. Een telefoontje is voldoende om de uitvoerders op een bepaalde plaats en tijd te 
doen verschijnen. Heijs: "Met name die oudere jongens zijn dusdanig handig de laatste 
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tijd, die worden niet meer aangehouden want die gooien zelf niet meer die stenen in de 
buurt van de politie; maar dat zijn wel jongens die onderling contact hebben tussen de 
supporters en die daar ook afspraken maken." Verweij: "En dan zie je eigenlijk ook dat 
die ouwe kern nog wel de regisseur is, maar op het moment dat het erop aan komt zich 
terugtrekt en niet meer meedoet. Zoals ze dat zelf ook zeggen: wij gaan toch niet meer 
slaan, wij gaan toch niet meer gooien, dat is toch kinderlijk?" Hiermee in . 
overeenstemming is ook de opmerking van Van Vlokhoven: "De harde kern, die regelen 
het en die organiseren het, maar dat zijn vaak niet de mensen waar we last van 
hebben." Om erbij te horen moet je je letterlijk invechten in de harde kern. Je moet 
laten zien dat je niet bang bent om een steen te gooien. Het uitzitten van een celstraf 
verhoogt het aanzien. Van Vlokhoven: "Dan zitten ze weer drie dagen vast en dan 
hebben ze weer een heel mooi verhaal naar hun maten toe. Zo lcun je stijgen op die 
ladder van vandalisme, van harde kern, zeker als je wapenfeiten op je neemt die je 
eigenlijk niet eens gedaan hebt. (...) Daar gelden hele eigen wetten, het is een hele 
eigen cultuur." 



3 De aard van het geweld 

3.1 	Fysiek geweld 

3.1.1 Verplaatsing 

Fysiek geweld binnen het stadion lijkt niet echt meer toe te nemen en is ook redelijk 
beheersbaar; de stadions worden moderner en zijn steeds beter uitgerust. Verweij: 
"Waarbij overigens die videocamera's natuurlijk heel goed zijn, dat schrikt af. Je ziet 
herhaalde malen ook supporters wijzen naar zo'n camera". Het gevolg is wel, dat het 
geweld zich gaat verplaatsen naar buiten het stadion. Ook in de naaste omgeving van 
het stadion krijgt de politie de situatie beter in de hand, waardoor de gewelddadigheden 
zich steeds verder weg lijken te verplaatsen, en zelfs naar voren in de tijd. Steensma: 
"Vroeger had je dan problemen vooral na de wedstrijd. Na de wedstrijd buiten het 
stadion begon dan de ellende, en ook dat wordt steeds beter afgedekt. We hebben 
allerlei trucs natuurlijk in de loop van de jaren bedacht om de supporters van de 
'vijand' zo snel mogelijk af te voeren, en de anderen zolang nog even binnen te houden, 
en dat kun je redelijk voor elkaar krijgen. Misschien moet je zeggen als reactie daarop, 
zie je tendensen om ook juist voor de wedstrijd, om steeds verder naar voren, dit soort 
confrontaties aan te gaan." Met deze laatste opmerking refereert Steensma aan het feit 
dat Utrecht- en Ajaxsupporters reeds een halve dag voor de wedstrijd (in oktober 1996) 
kennelijk op afspraak in de stad Utrecht de confrontatie met elkaar zochten. 

3.1.2 Verharding? 

De meeste genterviewden zien verschuivingen in de aard en de verschijningsvorm van 
het fysieke geweld. Een belangrijke verandering is gelegen in een toegenomen 
organisatiegraad. Er worden meer afspraken gemaakt tussen supporters onderling, 
terwijl het vroeger vaker een toevallig treffen was. Behalve Van Brenlc zijn alien die 
mening toegedaan (op het organistatie-aspect wordt nader ingegaan in paragraaf 5). 
Daarnaast is er volgens sommigen sprake van een verharding in die zin, dat de agressie 
zich minder tegen zaken maar des te meer tegen personen lijkt te richten. Zowel het 
CIV, Verweij als Steensma bespeuren deze tendens. Verweij: "Ruiten ingooien en dat 
soort vernielingen, dat hebben we nu ook nog, maar het wordt tegenwoordig denk ik 
wel iets meer op de mens gespeeld. Het slaan, het knokken, dat was vroeger denk ik 
jets minder." Steensma beaamt dat supportersgroepen de laatste tijd meer uit zijn op 
onderlinge confrontaties, maar dat betekent niet dat het "gewone" vandalisme daarmee 
geheel is uitgebarmen. Steensma: "Het is bijvoorbeeld hier in Utrecht nog steeds zo dat 
na afloop er toch altijd nog auto's, die toevallig een Ajax-vaantje aan de spiegel hebben 
hangen, worden beschadigd. Dus dat is ook niet helemaal weg." Van Vlokhoven 
daarentegen ziet wel duidelijk een afname in het vandalisme: "Als ik naar PSV kijk, 
denk ik dat het vandalisme, daar waar het in het verleden structureel was, nu slechts 
incidenteel is. Het slopen van treinen, of het lastig vallen van mensen die d'r niks mee 
te maken hebben, dat is zo goed als verdwenen. Het is nu slechts nog tegen de groep 



van Ajax die ook komt om te vechten.(...) Maar dan praat ik alleen over de ervaring 
van PSV. Ze zijn op zoek naar de tegenpartij. En de tegenpartij dat ben jij niet met een 
sjaaltje om van [bijvoorbeeld] Ajax; wie ben jij nou dat je mee gaat vechten, dat schiet 
niet op. Dus het gaat echt om die groep van Ajax die hier naar Eindhoven komen om te 
rotzooien, en daar gaan zij in Amsterdam ook naar toe." Volgens Van Vlokhoven is het 
bij PSV zelfs al zo dat vanuit de harde kern niet meer wordt getolereerd dat 
buitenstaanders in de gewelddadigheden worden betroklcen; leden van de harde kern 
hebben het er niet voor over om voor zoiets te moeten zitten. Hij geeft een voorbeeld 
van ongeveer 130 PSV-supporters die naar Amsterdam toe gingen. Van Vlokhoven: "Ze 
waren op zoek naar een confrontatie met Amsterdam-supporters. Die hebben ze in 
eerste instantie niet gevonden, waardoor een stuk of drie PSV-supporters lastig werden 
naar vrouwen en naar café's; ze hebben daar wat problemen veroorzaakt, en die hebben 
allemaal klappen gehad van de harde kern. Die zeggen dus: dat pikIcen we niet. Want 
aan de hand daarvan zijn ze allemaal aangehouden, en die zeggen dus: we vinden het 
helemaal niet erg om drie dagen in de cel te moeten zitten, maar we pikIcen het niet dat 
doordat jij een steen door een ruit heengooit, dat wij moeten zitten. Dus op die manier 
regelen ze dat vandalisme een beetje." Het hier geschetste - betrekkelijk optimistische - 
beeld lijkt inderdaad vooral een PSV-verhaal, want de heren van het CIV uiten juist hun 
zorg over een verharding van het geweld ook in die zin, dat steeds meer onschuldige 
buitenstaanders erdoor getroffen worden. Siebelink: "Wat je een aantal jaren geleden 
zag, was dat er eigenlijk geweld gepleegd werd als er een aanleiding was. Bepaalde 
groepen pleegden geweld tegen elkaar. Nu is het zo, dat als er een jongetje van tien jaar 
in een Ajax-shirt loopt, dat Feyenoord-supporters van twintig jaar dat jongetje een pak 
op z'n lazer geven; dus echt zinloos geweld. Dat andere is natuurlijk altijd ook zinloos, 
maar de geweldsvorm is anders, ook het geweld naar de politie toe, daar zit een 
duidelijke verharding in. (...) Een mooi voorbeeld van dat zinloze geweld vindt u in het 
boek van Paul van Gageldonk, wat er in Thisseldorf is gebeurd bij de wedstrijd 
Mtinchen Gladbach-Feyenoord: het blinde geweld tegen alles wat Duits is. 2  Dat hebben 
we ook met Nederland-Duitsland gehad. Als je een Duitse kentekenplaat had, dan werd 
je auto vernield, in Rotterdam, ook al was je gewoon een argeloze toerist. Of bij de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax: alle auto's die bij het stadion geparkeerd stonden en waar 
iets vanuit de buurt van Amsterdam op zat, een sticker van de dealer in Amstelveen 
bijvoorbeeld, werden vernield." Volgens het CIV zijn het vooral de jonge relschoppers, 
de nieuwe generatie, die zo niets en niemand ontziend te werk gaan. Zowel Verweij als 
Heinis merken op dat de oude harde kernen zich soms uitdrukkelijk distantieren van de 
nieuwe relschoppers. Heinis: "Er was bijvoorbeeld een morele regel bij de oude harde 
kern dat ze politie niet aanvallen zonder dat daar een concrete aanleiding toe is. Dit 
seizoen is daar duidelijk een omslag in gekomen. (...) En daar schijnt dus vooral de 
jonge groep verantwoordelijk voor te zijn". Ook de brandstichting in een kiosk in het 
Ajax-stadion (bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord, 23 februari 1997) is volgens Heinis 
wellicht het werk van deze nieuwe jeugdige relschoppers; de harde kern-leden hadden 
immers - zo luidde het gerucht - met elkaar afgesproken dat zij zich bij deze wedstrijd 
nu eens rustig zouden houden. 
Volgens Van Brenk is er niets nieuws onder de zon. In haar ogen lijken de problemen 
zelfs af te nemen: "We hebben nu veel minder rellen dan vroeger. Ook wel door het 

2 	Over het bock van Van Gageldonk zie deel II van dew notitie, onder Literatuur 1996, nr. 55. 

16 



17 

nieuwe stadion, maar zelfs toen we het oude stadion nog hadden, kwam het al veel 
minder voor dat men bij de thuiswedstrijden van Ajax problemen veroorzaakte." Waar 
komt dan de bezorgdheid vandaan die momenteel bij anderen heerst? Van Brenk: "Dat 
kan ik makkelijk uitleggen. Er is een staaf door een bus gegaan van Ajax, en als het 
door een gewone supportersbus was, dan was er niks gebeurd. Maar nu waren het 
toevallig Ajax-spelers. (...) Ik zeg niet dat het allemaal wel meevalt, ik ze -g alleen: er is 
altijd gerommel, bij elke wedstrijd gebeuren er incidenten, dat is gewoon niet 
nieuw.(...) Wat ik wel verontrustend vind, is het gebniik van xtc en drank. Als je tegen 
die mensen aanduwt, weten ze helemaal niet meer wat ze aan het doen zijn. DM is een 
probleern." Dit gebruik van drank en drugs zal in paragraaf 4 aan de orde komen. 

3.2 Verbaal geweld 

In paragraaf 2.1.3 werd reeds opgemerkt dat ook het verbale geweld zich lijkt te 
verharden. Vond men het enkele jaren geleden al erg als er hi ha hondelul werd 
geroepen, tegenwoordig hoor je volgens Verweij niks anders dan "kankerlyer en weet ik 
wat allemaal". Zoals gezegd maakt ook de doorsnee-stadionbezoeker zich schuldig aan 
dit verbale geweld. Verweij geeft een voorbeeld van een man die op de voorste rij zat, 
en van daar af contact zocht met de grensrechter. Die maakte hij uit voor alles en nog 
wat. Van beroep bleek deze man onderwijzer te zijn. "Precies hetzelfde als hier de 
Ajax-trein aankomt met tweeduizend Ajacieden, wat er hier niet in en buiten het stadion 
staat, over joden en weet ik wat. En dan zie je dus ook pa met de kinderen staan. Die 
gewoon meedoen in... het hoort erbij, het is normaal aan het worden." Van Vlokhoven 
bestempelt de sisgeluiden (als van een gaskamer) en het geroep van "joden" tegen 
Ajacieden als een modegril. "Als je post krijgt van de harde kern van Ajax, is die ook 
ondertekend met die jodensterren. Zij noemen zichzelf al joden. Bij PSV mocht het op 
een gegeven moment niet meer. 1k heb zelf een brief geschreven, en die door alle 
spelers laten ondertekenen, bij een wedstrijd PSV-Ajax. Uitgedeeld op de tribunes van: 
jongens, namens de spelers, wij willen niet dat jullie vandaag, etc. etc., al is het maar 
kutkankerjoden roepen. Dat willen we dus niet hebben." De PSV-aanhang gedroeg zich 
netjes, maar wat gebeurde er toen? Toen begonnen de Ajacieden zelf te zingen "Wij zijn 
maar lcutkanIcerjoden". Utrecht-supporters roepen volgens Steensma nauwelijks 
racistische taal. Weliswaar maken ook zij zich schuldig aan het roepen van anti-joodse 
leuzen tegen Ajax, maar dat is volgens Steensma geen antisemitisme in de ware 
betekenis van het woord. Hetgeen overigens niet betekent dat er niet tegen wordt 
opgetreden, aldus Steensma. 



4 Motieven 

4.1 	Opgewonden gemoederen 

Wat beweegt zoveel mensen om, in de context van volkssport nummer 1, zo vaak 
zoveel geweld te gebniiken? In het korte bestek van deze notitie zullen geen uitvoerige 
theoretische beschouwingen worden gewijd aan deze moeilijk te beantwoorden vraag. 
Ook de genterviewde personen hebben er geen eenduidig en pasklaar antwoord op. Wel 
konden zij een aantal factoren noemen die in wisselende combinaties, en met wisselend 
effect, een rol spelen bij de totstandkoming van gewelddadigheden rond het voetbal. 
Het zo diep mogelijk grieven en choqueren van de tegenpartij lijkt een belangrijke 
drijfveer bij het uiten van verbaal geweld. Evenals bij Steensma overheerst ook bij de 
heren van het CIV en bij Heinis van de KNVB de opvatting dat je niet zonder meer van 
antisemitisme of racisme kunt spreken. Heijs: "Er worden wel dingen genoemd die 
racistisch zijn, en misschien zijn er best bij sommige individuen ook bedoelingen van 
racisme bij, maar in het algemeen is het denk ik bij het merendeel: als je maar kan 
choqueren, of anderen kan kwetsen, dan doe je dat. Dat leeft denk ik meer dan echt 
bewust de bedoeling om iemand uit discriminatie-oogpunt te kwetsen. Je kent een 
gevoelige plek, en daar ga je op in." Siebelink geeft een voorbeeld: "NAC heeft een 
Marokkaanse speler, dus wat is er nou leuker dan op het moment dat die aan de bal is, 
zijn Marokkaanse afkomst aan te grijpen. Kwam die uit Rusland, dan was het natuurlijk 
een Russische aflcomst." Overigens hoeft het feit dat de achterliggende motieven niet 
racistisch zouden zijn, aan de laakbaarheid van sommige uitingen natuurlijk niets af te 
doen. Dat er ook supporters zijn die er wel racistische denkbeelden op nahouden, wordt 
afzonderlijk besproken in paragraaf 6. 
Met betrekking tot de verschillende uitingsvormen van fysiek geweld worden diverse 
motieven genoemd. "Voor de kick" is het meest gehoorde motief. Andere termen die in 
dit verband vallen zijn: macho-gedrag, zich willen bewijzen ("wij zijn de hooligans van 
Nederland"), maatschappelijke onvrede, verveling, persoonlijke frustratie, behoefte aan 
publieke aandacht, ergens bij willen horen, onbegrensde liefde voor de eigen club. Die 
clubliefde zal men niet zozeer aantreffen bij de nieuwste categorie relschoppers, maar 
des te meer bij de harde kernen. Verweij: "Die club is van hun, dat Feyenoord is van 
hun, dat is een gevoel, dat is on-voor-stel-baar, en daar gaan ze voor. Door dik en dun, 
dat is onvoorstelbaar, en vaak natuurlijk veel te ver." 

4.2 	De geringste aanleiding 

Behalve dat de supporters van de tegenpartij natuurlijk per definitie niet deugen, kunnen 
er tal van concrete aanleidingen zijn voor het overgaan tot fysiek geweld. Uit de 
voorbeelden die de geinterviewden geven zou men bijna afleiden dat veel supporters 
bewust op zoek zijn naar aanleidingen, om als het ware een excuus te hebben voor het 
geweld dat ze toch al zo graag wilden plegen. Een groep supporters kan zich 
bijvoorbeeld uitgedaagd voelen door een bepaald bericht in de media, waaruit men zou • 
kunnen afleiden dat zij minder zijn dan een andere groep. Van Vlokhoven: "Eon van de 



redenen waarom de voetbalsupporters van PSV zich wel eens misdragen, is dat ze het 
absoluut oneens zijn met het felt dat de pers zo denigrerend doet over PSV, dat het 
altijd maar boven de rivieren is en nooit onder de rivieren. Denken zij, zij ervaren dat 
zo; dus zullen ze daar tegen ageren." De aanleiding kan oak gelegen zijn in de slechte 
resultaten van het eerste elftal van een club. Steensma: "Met Utrecht gaat het nu 
redelijk, qua voetbal. Dat maakt uit. Vorig jaar ging het hopeloos, en clan 'zie je oak dat 
dat soort ellende weer toeneemt." Het kan oak zijn dat supporters onvrede hebben met 
het beleid van de politie. Heijs: "Bijvoorbeeld omdat zij altijd zelf gepakt warden en 
nooit eens de tegenstanders. Dan is er frustratie bij de supporters en die kan zich op een 
gegeven moment ook tegen de politie keren." De aanleiding voor een gewelddadig 
treffen kan verder zijn dat er nog een rekening uit het verleden te vereffenen valt; 
supporters die bij een vorige gelegenheid vernederd werden, zullen het er nooit bij laten 
zitten. Bepaalde incidenten lcunnen nog jaren lang tot wraakgevoelens leiden. Van 
Vlokhoven: "Degene die zes jaar geleden een PSV-er neergestoken heeft in Kerkrade, 
die kennen ze nog. Dus als ze naar Kerkrade gaan, dan gaan ze naar die vent op zoek." 

4.3 	Alle remmen los 
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Het is een bekend fenomeen dat mensen zich in groepsverband anders gedragen dan ze 
als individu zouden doen. Dit geldt in sterke mate ook voor voetbalsupporters. Heijs: 
"Als ze in zo'n groep zitten, dan veranderen ze behoorlijk. Blijkbaar heerst daar zo'n 
groepsgeest en zo'n aantrekkingskracht, dat oak diegenen die nog een norm hebben in 
het dagelijks leven, die ook een normale baan hebben, dat die in die groep duidelijk 
veranderen. (...) Er zijn mensen bij met een redelijk goeie baan die thuis gezien warden 
als een prima functionerende jonge jongen. Die veranderen edit in zo'n groep. De 
groepsgeest, de drank en de drugs versterken elkaar." 
Dat overmatig alcoholgebruik kan leiden tot gewelddaden is eveneens een oud gegeven. 
Een betreklcelijk nieuwe trend in de voetbalwereld is het gebruik van de (hard) drug xtc, 
veelal genuttigd in combinatie met (niet eens zo veel) alcohol. Dit druggebruik baart de 
geinterviewden veel zorgen, vooral omdat de supporters op een gegeven moment totaal 
niet meer aanspreekbaar zijn, en bovendien ongevoelig worden voor pijnprikkels. Van 
Brenk: "Dan gaan ze van een house-party naar een after-houseparty en dan vervolgens 
meteen door naar de wedstrijd, en continu in die hele periode gebruiken ze pillen. (...) 
Dus als je als steward corrigerend gedrag wilt uitoefenen, dan reageert zo iemand niet. 
Er zijn erbij die weten helemaal niet meer dat ze dat hebben meegemaakt.(...) Op 
zaterdagavond en 's nachts wordt er gehousd. Dat begint om elf, twaalf uur. Dan ga je 
housen tot 's morgens zeven uur, en als je zin hebt ga je afterhousen. Dat gaat almaar 
door, dat staat stijf van de xtc, anders hou je het oak niet vol natuurlijk, je start in. En 
d'r wordt weinig gedronken op house-parties; minder dan je zo zou denken. En dan 
gaan ze naar het voetballen, nemen ze een biertje op de hoek, maar die rotzooi is niet 
uit hun lijf. Want ze staan nog steeds rechtop, omdat ze die rotzooi gebruiken. Maar ze 
zijn niet aanspreekbaar, dat is het grootste probleem." Van Brenk lijkt over het xtc-
gebruik bijna nog meer verontrust dan over het overmatig alcoholgebruik. Iemand die 
teveel drinkt kan laveloos warden, maar: "Als iemand stijf staat, dan denkt 'ie van 
zichzelf dat 'ie er nog helemaal is." Steensma schetst een beeld van supporters na een 
nachtje housen: "Ik ben eens met een aanhoudingseenheid op pad geweest, en dan sta je 
's ochtends am elf uur op Hoag Catharijne, bij het station, en dan lopen daar allerlei 
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totaal verdwaasde figuren rond, die komen dan van een house-party in.. Alkmaar of zo, 
en die komen nog helemaal "zo" de trein uit, en die gaan dus rechtstreeks door naar het 
voetbal." Verweij: "Er zijn een heleboel wedstrijden waarbij we eigenlijk weinig last 
meer van ze hebben. Maar bij bepaalde wedstrijden dan is er gewoon weer jets van: 
jongens, we moeten weer, en dan gaan we 's morgens of 's middags beginnen aan de 
drank en de drugs, en dan zijn we d'r 's avonds klaar voor. Maar diezelfde jongens lcun 
je dan ook niet meer aanspreken. Kijk, dat is onze kracht nog een beetje, we proberen 
ze persoonlijk aan te spreken. (...) Maar op het moment dat ze helemaal buiten zinnen 
zijn hou je niemand meer tegen. En dan zie je ook dat als ze over een hek moeten met 
prikkeldraad, dat ze dat niks interesseert. Dat voelen ze niet. We hebben het hier eens 
een keer gehad, toen zijn ze massaal over de hekken heen geklommen. Er zat van dat 
Nato-draad op, van die scheermessen, ze gingen er net zo makkelijk overheen... alleen 
toen dat incident afgelopen was had onze EHBO-bus het hartstikke druk, want iedereen 
bloedde als een gek." Van Vlokhoven noemt het druggebruik bij de PSV-supporters 
"schrikbarend". Door leden van de harde kern wordt veel coke en xtc gebruikt, vaak 
voorafgaand aan voetbalwedstrijden. Van Vlokhoven: "De meesten zijn part-time 
snuivers. (...) Op het moment dat ze bij elkaar zijn, gebruiken ze. Dus dat is meestal 
natuurlijk in de weekenden. Er zijn er een aantal die zijn wel verslaafd, of tenminste die 
gebruiken door de week ook, maar er zijn er ook die echt alleen rondom wedstrijden 
gebruiken." 



Organisatiegraad 

5.1 	Ons kent ons 

Supporters van een bepaalde club kennen elkaar in de regel goed. Dit is zeker het geval 
bij de harde kernen, waar de leidende figuren het directe gezag uitoefenen over een 
aantal uitvoerders (zie 2.2.5). Vooral wanneer supporters in dezelfde gemeente wonen, 
hebben ze ook buiten de wedstrijden om regelmatig contact. De grotere clubs hebben 
"afdelingen" van supporters verspreid over het hele land. Ook die kennen elkaar, zij het 
dat de ontmoetingen zich meestal beperken tot de dagen waarop er gevoetbald wordt. 
Feyenoord heeft bijvoorbeeld veel aanhang in Dordrecht, in Veenendaal. In Amsterdam 
is een aantal café's en coffeeshops, die druk bezocht worden door supporters die elkaar 
allemaal goed kennen. Verschillende coffeeshops worden gerund door leden van de 
harde kern van Ajax-supporters. Maar of de supporters steeds beter georganiseerd zijn, 
zoals de laatste tijd wel wordt beweerd? Van Brenk betwijfelt het: "Wat is 
georganiseerd? Het feit dat er een aantal voetbalsupporters zijn, die ook een hasj-
coffeeshop hebben, tja... maar dat heeft denk ik niet veel met het voetbal te maken." 
In Eindhoven en omgeving waren er een aantal jaren geleden ongeveer vijftien harde 
kerntjes; inmiddels hebben deze zich aaneengesloten tot een harde kern, met de nodige 
supporters daaromheen. Deze harde kern van PSV-supporters heeft in november 1996 
een stichting - de "Stichting Oost" - in het leven geroepen, die thans ongeveer 140 
donateurs telt. De statuten van de stichting, die uiteraard openbaar zijn, vermelden 
onder meer als doelen: het bevorderen van het maken van afspraken tussen 
voetbalsupporters omtrent bezoek aan voetbalwedstrijden, en: het bevorderen van het 
verkrijgen van meer bewegingsvrijheid van voetbalsupporters in voetbalstadions. Een 
belangrijk verschil met enkele jaren geleden is, dat de harde kernen van de diverse 
clubs tegenwoordig ook met elkaar persoonlijke contacten onderhouden. Van 
Vlokhoven: "Tegenwoordig hebben ze vergaderingen met elkaar, de harde kernen van 
Nederland, vergaderingen ergens in het land. Zo'n twee of drie man per harde kern 
gaan dan naar - nou noem maar jets, naar Utrecht. En dan gaan ze even vergaderen 
over allerlei acties, en strategieen bepalen; en die clubkaart die zint hun natuurlijk niet. 
Dus hebben ze vergaderingen over hoe zie die clubkaart zouden kunnen gaan tackelen." 
Dergelijke ontwikkelingen duiden onmiskenbaar op een toenemende mate van 
organisatie, maar ver doorgevoerd is die organisatie toch ook weer niet. 

5.2 	De gemakken der techniek 

De nauwere contacten tussen de verschillende harde kernen hebben er ook voor 
gezorgd, dat de gewenste confrontaties beter worden voorbereid. Tijd en plaats worden 
vaak van tevoren afgesproken. Leden van harde kernen bellen bijvoorbeeld een aantal 
contactfiguren, die op hun beurt voor de nodige versterking zorgen. Heijs: "Je ziet dus 
dat twee clubs samen iets afspreken om tegen een andere iets te gaan doen, maar zelfs 
tussen rivaliserende groepen worden afspraken gemaakt om elkaar ergens te gaan treffen 
voor een confrontatie, en om de politiemaatregelen te omzeilen." Voor het beramen en 



uitvoeren van de verschillende acties wordt bovendien dankbaar gebruik gemaakt van de 
nieuwste mogelijkheden der techniek. Kerkhof van het CIV: "Het komt voor dat ze met 
een scanner rondlopen, dat ze alle telefoongespreklcen afluisteren, dat ze alle 
mobilofoon- en portofoonverkeer afluisteren. Daarvoor heeft men de middelen." Ook 
wordt er de laatste tijd veel gebruik gemaakt van GSM-telefoons. Siebelink: "Dat is 
natuurlijk een prima manier om elkaar te informeren. Ook voor de afspreekplaatsen, en 
bij de uitwedstrijden. Om nou zeker te weten dat ze niet allemaal tegelijk opgepakt 
worden, sturen ze twee auto's vooruit, zeg maar met verkenners. Die kijken of een 
parkeerplaats niet blauw staat van de politie. Dus op het moment dat het veilig is, dan 
bellen ze de auto's die nog onderweg zijn even op." Verweij: "Ze kunnen natuurlijk een 
strijdplan uitzetten, waar gebeurt wat, waar zien we ME, noem maar op, waar zijn 
stewards in grown getale. Waar moeten we niet zijn, waar moeten we juist we! zijn." 
Verweij vertelt hoe een Feyenoord-supporter in de trein op weg naar een uitwedstrijd, 
hem het gebruik van een handig apparaatje demonstreerde. Het was Verweij opgevallen 
dat een aantal jongens uit de harde kern ontbraken; kennelijk hadden zij gekozen voor 
eigen vervoer. Verweij: "In die trein had iemand een heel klein apparaatje bij zich, en 
ik zeg: waar zijn je maten. (...) Hij zet dat apparaatje aan, en er werd precies 
doorgeseind op zo'n semafoontje waar ze zaten: 'Ik kom eraan' en 'Ik ben zo laat bij 
het stadion'. Overigens gebeurde d'r helemaal niks, het was gewoon de communicatie 
met elkaar. Maar op het moment dat ze wel iets van plan zijn, hebben ze die 
communicatie 66k. En je ziet natuurlijk die autotelefoons, ja, wie heeft dat 
tegenwoordig niet. En vi hebben hem zeker." Zelfs op het Internet is tegenwoordig 
verkeer tussen supporters, weet Heinis te vermelden. 

5.3 	Wisselende allianties 
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Supporters van verschillende clubs maken soms afspraken om elkaar te ondersteunen 
tegen de supporters van een of meer andere clubs. Van Vlokhoven: "PSV kan op dit 
moment goed overweg met Den Haag. Echte vijanden zijn AZ, Twente; Feyenoord 
natuurlijk als het moet, als de wedstrijd er is, maar buiten de wedstrijd zijn het 
vrienden van mekaar." Feyenoord en Utrecht helpen elkaar tegen Ajax, dat er volgens 
Heinis en Van Vlokhoven bij de andere clubs helemaal uit ligt. Zelfs bij het in 5.1 
genoemde overleg tussen de verschillende harde kemen zou, aldus Heinis, Ajax niet 
betroklcen zijn. Komt dit voort uit afgunst, omdat de club zoveel succes heeft gehad de 
laatste jaren? Volgens Heinis wet, volgens Van Vlokhoven niet: "Nee, iedereen ervaart 
Ajax als een vreselijk arrogante groep. En op het moment dat het fout gaat, dan rennen 
de supporters weg naar de politie en dan moeten ze hulp van de politie hebben. Dat kun 
je natuurlijk niet maken. Ik bedoel als je toch gaat voor de confrontatie, dan moet je 
ook gaan. En dan moet je zeker niet hulp bij de politie gaan zoeken. Je mag wel 
weglopen en je proberen te verstoppen, maar niet hulp zoeken bij de politie." 
De onderlinge contacten streklcen zich in toenemende mate ook uit tot het buitenland. Er 
zijn diverse clubs die samenwerken met een buitenlandse club. ADO Den Haag 
bijvoorbeeld onderhoudt contacten met Iuventus, en met Brugge. Van Vlolchoven: "Op 
dit moment is er een heel interessant internationaal netwerk aan het ontstaan. Daar waar 
je vijf jaar geleden praatte over een organisatiegraad onderling, van de harde kernen, 
zie je het nu internationaal gebeuren. Met name met Duitse clubs en met Belgische 
clubs, sommige met Franse clubs; PSV ligt heel goed op en neer bij Charleroi." Wat 
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Feyenoord betreft zijn er altijd al internationale contacten geweest. Zo hebben de 
supporters goede contacten met die van Chelsea. Verweij: "Ze hebben favorieten, dat 
zijn verschillende clubs. In Belgie is met name Feyenoord een beetje met FC Antwerpen 
samen, hoewel dat wel minder is geworden, moet ik eerlijk zeggen. En in Duitsland 
hebben ze niet zoveel contact." Soms helpen binnen- en buitenlandse clubs .elkaar, ter 
gelegenheid van bepaalde wedstrijden. Heijs geeft een voorbeeld: "Bij de wedstrijd van 
Roda tegen Schalke 04, [zag je] dat er op een gegeven moment Twente-supporters 
bijkwamen die niet de Nederlandse supporters hielpen maar die Schalke hielpen. 
Siebelink vult aan: "Dat zie je dan ook terug bij Nederlandse wedstrijden, wanneer 
Roda JC tegen Twente speelt, dat er dan Duitse supporters meekomen met FC Twente." 
Heinis vertelt dat bij een onlangs gespeelde wedstrijd Nederland-Duitsland een groepje 
Engelsen aansluiting vond bij de Feyenoord-supporters, om gezamenlijk te gaan vechten 
tegen de Duitsers. 
Of de contacten met buitenlandse supporters zich (veel) verder uitstrekken dan tot het 
voetbal, is niet goed bekend. Heijs: "Volgens mij gaat het niet echt veel verder. Het is 
altijd in relatie met het voetballen. (...) Maar misschien dat ze voor of na de wedstrijd 
wel even lekker met mekaar wat gaan doen." Kerkhof: "Als ze naar Italie gaan, dan 
gaan ze daar op zaterdagavond stappen, dan is zondagmiddag de wedstrijd en dan gaan 
ze weer terug." Volgens Van Vlokhoven is er inderdaad sprake van vriendschappelijke 
contacten en onderlinge afspraken, maar stelselmatig overleg lcun je dat niet noemen. 
Van Vlokhoven: "Nee, want er is bijna altijd voetballen natuurlijk. Ik bedoel, als het in 
Nederland niet voetballen is, dan is het in Belgie wel voetballen, dan gaan ze daar wel 
naar een wedstrijd." Overigens acht hij het niet uitgesloten, dat een aantal Charleroi-
supporters naar Eindhoven is gekomen om daar met voetbalvrienden carnaval te vieren. 



6 Extreem-rechts 

6.1 	Infiltratiepogingen 

In de paragrafen 2 en 4 werd er al op gewezen dat veel van de leuzen en spreekkoren 
uiteindelijk niet te herleiden zijn tot racistische of antisemitische denkbeelden. Dit 
verklaart wellicht ook waarom het extreem-rechtse groepen en partijen vooralsnog niet 
gelukt is, om leden of sympathisanten te werven onder het voetbalpubliek. Dat dit 
vanuit extreem-rechtse kringen wel geprobeerd is, wordt door de meeste 
gesprekspartners beaamd. Siebelink: "Een aantal jaren geleden zijn er wat pogingen 
geweest vanuit CP en CD, om te kijken of er inderdaad een voedingsbodem was onder 
voetbalsupporters. Dat hebben ze in Rotterdam geprobeerd, en in Amsterdam, eigenlijk 
zonder succes. En dat is een keertje het uitdelen van een foldertje geweest... (...) In die 
periode zag je dat voormannen van de rechtse groeperingen regelmatig op de tribune 
zaten. Maar op een gegeven moment was dat ook over, en nu is het bijna niet meer." In 
Eindhoven hebben extreem-rechtse strijdgroepjes zoals het Jongeren Front Nederland 
geprobeerd te infiltreren in de voetbalscene, maar ook daar is het niet echt gelukt. Er 
werden pamfletten verspreid en mensen aangesproken door verkopers van emblemen; 
die laatsten zijn er volgens Van Vlokhoven overigens nog steeds. Vanuit het CIV wordt 
benadrukt, dat het extreem-rechtse gedachtengoed in ons land veel minder leeft dan in 
andere Europese landen. Siebelink: "In het buitenland is het sterker aanwezig. Met 
name in Duitsland, in Engeland bij een aantal clubs, in Spanje bij sommige clubs heb je 
wat nationalistische invloeden. In Italie heb je met name Noord-Italie met die Liga 
Nord. Het nationalisme speelt bij een aantal clubs heel duidelijk. Hier is dat veel 
minder. Als je al kijkt naar de samenstellingen van de elftallen, zoals bij Ajax of bij 
Feyenoord, of bij PSV, bij de grote clubs, dan lopen er inderdaad een aantal gekleurde 
spelers. Dus je kan het nooit maken om dan als rechtse partij die club te gaan steunen." 

6.2 	Supporters tegen allochtonen 

Dit alles betekent overigens geenszins, dat er in het geheel geen racistische denkbeelden 
leven onder Nederlandse voetbalsupporters. Bij sommige clubs leven ze meer dan bij 
andere, maar nergens is het zo dat supportersgroepen vanuit extreem-rechts 
georganiseerd zijn. Naar verhouding veel extreem-rechtse denkbeelden zouden leven bij 
voetbalsupporters in Arnhem (volgens Van Brenk) en in Groningen (volgens Steensma). 
Van Brenk wijst er bovendien op dat de zogeheten gabbers ook wel "vrij rechtse 
jongens" zijn. Steensma: "FC Groningen heeft een vrij harde kern, die op de een of 
andere manier een wat fascistoIde grondslag heeft." Verweij vreest dat het in Rotterdam 
misschien niet zo te merken is, maar dat er niettemin veel supporters rondlopen met 
anti-allochtone opvattingen. Bij de PSV-supporters is volgens Van Vlokhoven duidelijk 
een extreem-rechtse groep aanwezig. Kennelijk heeft hij deze groep behoorlijk in zijn 
greep. Van Vlokhoven: "Als PSV-supporters, en dan ook de extreem-rechtse groep, als 
die vlaggen willen ophangen, dan bellen ze mij eerst op van: Wij willen deze tekst erop 
zetten. Mag dat, of mag dat niet?" 



6.3 	Supporters tegen racisten 

28 

Uitingen van racistische taal en van extreem-rechtse denkbeelden worden niet altijd door 
alle supporters getolereerd. Siebelinlc: "Ook onder supporters is men daar alert op, want 
er is een aantal supporters die dat gewoon pertinent niet accepteren, en die dat ook 
zouden melden bij de politie. In Amsterdam zijn ze de tribune afgeslagen; en dan 
komen ze echt niet meer terug." Verweij vertelt van een incident dat in dit opzicht zeer 
illustratief is. Verweij: "Ja, ze maken me/war in die zin ook wel eens af. We hebben 
het een keer gehad, toen waren we met een vliegtuig vol in Usland, voor een Europa-
cup wedstrijd. En daar werd tijdens de wedstrijd ineens een vlag opgehangen [met een 
hakenkruis]. (...) Toen moesten we 's nachts terugvliegen, en toen ontstond er dus 
tussen Feyenoord-supporters een enorme vechtpartij, omdat er die twee bij waren van 
de CD. En die hadden daar ook een beetje reclame lopen maken voor de CD." Had die 
vechtpartij dan plaats in het vliegtuig? Verweij: "Nee, vthirdat we het vliegtuig 
instapten. Het was een hele vervelende reis terug, want ze moesten ook nog mee terug, 
die twee. Het ging om twee jongens, en die werden constant bedreigd in dat vliegtuig. 
Het is dan bij verbaal gebleven, maar na afloop, toen we op Schiphol aankwamen, 
hebben we die twee als eersten emit geloodst in overleg met de bemanning, en die zijn 
als een speer ondergedoken. Want dat andere gajes dat wilde d'r op af. Dus vanuit de 
eigen groep werd dat aangepalct.(...) En tot op heden zijn die jongens daarna nooit meer 
in het stadion geweest, die kunnen zich hier niet meer vertonen. Dan worden ze 
helemaal in elkaar geslagen." 



7 Sociale preventie 

7.1 	Lange termijnwerk 

De aandacht van de overheid en van de media lijkt de laatste tijd vooral te zijn gericht 
op de aanpak van de harde kernen. In dat kader zijn repressie en techno-preventie de 
eerst aangewezen middelen, middelen die dan ook - terecht - volop in de belangstelling 
staan. Toch wijzen de meeste gesprekspartners er uit eigen beweging op dat de aandacht 
voor het sociaal-preventieve beleid bij dit alles niet mag verslappen. Met repressie 
alleen dreigt men al snel achter de feiten aan te hollen, terwijl men ondertussen de 
kansen om zeer jeugdige supporters tijdig te beInvloeden, laat liggen. Heijs: "Want de 
jongen die nu misschien meeloopt en ook eens een steen gooit, is misschien over twee 
jaar degene die voortreklcer is." Verweij vindt het tijd om te gaan werken aan een 
algehele mentaliteitsverandering, en hier en daar ziet hij daarvoor al aanknopingspunten. 
Verweij: "Natuurlijk, wie zich misdraagt: stadionverbod, en zo kun je allerlei dingen 
opnoemen. Maar je moet ook daar overheen kijken en niet alleen van: nu nemen we 
maatregelen, en dan gaat het wel weer even. Nee, want het komt altijd weer terug. (...) 
Ik denk dat je verder moet kijken naar de toekomst en dat je ervoor moet zorgen dat er 
gewoon een ander klimaat komt. Als je nou alleen maar kijkt naar de relatie Feyenoord-
Ajax-supporters: dat is oorlog. Daar zou je langzaam - en daar gaan jaren overheen - 
naartoe moeten werken. Waarom is er oorlog, en hoe kunnen we dat veranderen, hoe 
lcunnen we die cultuur omzetten, zodat het collega-supporters zijn." En hij schetst als 
voorbeeld de inmiddels sterk verbeterde relatie tussen de Feyenoord- en de Utrecht-
supporters. "Daar zou je gebruik van moeten maken: met wie de supporters het goed 
lcunnen vinden. Dat moet veel meer aandacht hebben, om te laten zien dat het op die 
manier ook kan. Ik denk dat je naar een beetje her-opvoeden moet." 

7.2 	Doelgroepen 

Leden van harde kernen bereikt men niet (meer) met sociaal-preventieve maatregelen. 
Dit wordt opgemerkt vanuit het CIV en ook door Heinis van de KNVB. Sociaal-
preventieve projecten zouden daarom vooral gericht moeten zijn op de overige 
categorieen relschoppers. Met name veel van de meelopers lijken nog wel bereikbaar, 
en vooral de (zeer) jeugdigen zullen er vatbaar voor zijn. Gezien de grote bezorgheid 
die in de gesprekken te beluisteren viel zodra het ging om het gebruik van drugs, met 
name xtc, verdient het aanbeveling om bij het opzetten van (meer) preventie-projecten 
ook aan dat aspect nadrulckelijk aandacht te besteden. Volgens het CIV zijn sociaal-
preventieve projecten in een aantal steden al goed van de grond gekomen. Heinis 
bestempelt het project in Eindhoven als voorloper op dit gebied. Van Vlokhoven, die 
zelf nauw betrokken is bij het Eindhovense project, zegt hierover het volgende: "Ik 
denk dat we in Eindhoven erin geslaagd zijn om in ieder geval een dusdanig 
samenwerkingsverhaal te maken tussen politie, gemeente, justitie, Halt-winkel, noem 
maar op, dat je kunt zeggen: nu hebben we het probleem in ieder geval absoluut in 
kaart, in beeld. We weten van negentig procent hoe ze heten, waar ze wonen, wat ze 



doen, hoe de thuissituatie is. We weten of ze aan de drugs zitten, wat voor drugs, 
hoeveel ze gebruiken, we weten wat ze buiten het voetballen allemaal uitvreten, dus je 
hebt nou ook de groep goed in beeld. Dus nu kun je ermee gaan werken, nu lcun je echt 
lets aan die roots gaan doen. En ik denk dat we daarvoor moeten kiezen. Als we jets 
aan het probleem willen doen, natuurlijk, in Nederland." Zelf is Van Vlokhoven niet 
geneigd om de harde kern-jongens zomaar op te geven. Integendeel: "Ik zet me volledig 
in voor die harde kern. Ik doe er echt m'n best voor om daar alles voor mekaar te 
krijgen. Waarom doe ik dat? Om ze aan mij te binden. Zodat ik langzaam kan gaan 
bepalen wat zij moeten gaan doen." En hij geeft een aantal voorbeelden waaruit blijkt 
dat hij in die opzet redelijk slaagt. Dat supporters aan hem vragen of een bepaalde 
extreem-rechtse leus wet kan (zie 6.2), is een van die voorbeelden. Deze jongens pikken 
het at niet meer als de tegenpartij zo'n zelfde leus wel gebruikt. Van Vlokhoven: "Als 
er een spandoek bij de tegenpartij hangt, dan komt mijn harde kern naar mij en die 
zegt: Hans, die vlag moet weg, dat piklcen wij niet". Onlangs was er een themadag over 
voetbalvandalisme in Amsterdam. Van Vlokhoven ging erheen: "Terpstra was er ook, 
nou toen heb ik die leider van de harde kern meegenomen. Gewoon: ga daar maar zitten 
en ga maar vertellen waarom jij en jouw maten je misdragen. En ga maar in discussie 
met Jos Staatsen en met de politie, en noem maar op." Zo probeert hij de harde 
kernjongens uit de anonimiteit te halen. En mocht Van Vlokhoven ze vervolgens eens 
betrappen op jets dat echt niet door de beugel kan, dan zullen zij ook eerder geneigd 
zijn om naar hem luisteren; want zij vertrouwen hem. 

7.3 	Samenwerking 
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Het relatieve succes van het Eindhovense project wit Van Vlokhoven beslist niet alleen 
aan zichzelf toeschrijven; dit is vooral te danken aan de goede samenwerking tussen 
politie, club en gemeente. Voorwaarde voor een goede samenwerking is natuurlijk in de 
eerste plaats de wit daartoe, en verder eensgezindheid over de vraag, wat er van de 
verschillende partijen verwacht mag worden. Dat deze eensgezindheid misschien nog 
wat te wensen overlaat, zou men voorzichtig kunnen afleiden uit het felt dat enkele 
vertegenwoordigers van verschillende partijen in de vraaggesprekIcen de bal voorzichtig 
bij elkaar neerleggen. Volgens het CIV heeft de KNVB een belangrijke taak met 
betrekking tot het sociaal-preventieve werk; de KNVB zou dit misschien meer lcunnen 
stimuleren en activeren. Daarnaast acht het CIV overigens ook taken weggelegd voor de 
clubs en voor de gemeentes. Heinis van de KNVB is zich bewust van de kritiek waaraan 
de KNVB bloot staat. Volgens hem wordt het belang van sociaal-preventieve projecten 
echter door de KNVB geenszins onderschat. Heinis: "Ik weet dat men ervaart dat de 
KNVB dat niet zo belangrijk vindt, maar juist nu lijkt dat zo, omdat alle aandacht zich 
op die harde kern en op het voorkomen van de problemen met de harde kern richt. 
Desalniettemin vind ik dat er zeker aandacht en ondersteuning voor die sociaal-
preventieve projecten moet zijn. Maar die worden in eerste instantie gefinancierd door 
de club, en wij bieden daar ondersteuning. Als het kan door advies te geven, op grond 
van onze eigen ervaring, of door financiele middelen." Heinis vindt dat de primaire 
verantwoordelijkheid bij de clubs moet liggen; de supporterscoardinatoren kennen de 
mensen om wie het gaat en dwingen een zeker respect af. Heinis: "Ze [de supporters] 
hebben ontzag, want het is hun eigen club. De KNVB is veel te abstract voor die 
mensen, te ver. Dat is de boosdoener altijd, want die geeft hun club de boetes. Dat in 



acht genomen lijkt het ons zeker zinvol om dat bij de club te laten liggen. Dat werkt 
ook goed." 
De meeste gesprekspartners ten slotte benadrukken dat de problemen met 
voetbalvandalen niet exclusief aan het voetbal toebehoren. Zij vormen een afspiegeling 
van ontwiklcelingen die zich in de samenleving als geheel voordoen, en daarom dient 
ook de hele samenleving zich er verantwoordelijk voor te voelen. 
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Deel 2 

Tien jaar voetbalvandalen in Nederland 

Profielen en motieven van daders 

Geannoteerde bibliografie (1987 t/m 1996) 

Samengesteld door C.J. van Netburg 



8 	lnleiding 

Deze geannoteerde bibliografie is bedoeld als historisch overzicht van de ontwikkelingen 
op dat gebied door de jaren heen. Zij kan tevens dienen als basis voor een eventueel 
nader literatuuronderzoek. Gekozen is voor het tijdvak 1987-1996. De literatuur is 
gevonden in de documentatie-bestanden van het WODC, de Dienst Preventie, 
Jeugdbescherming en Reclassering (DPJ&R) en de centrale bibliotheken van de 
ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en VWS. 
Centraal staan profiel en motieven van voetbalvandalen. Daarom is in deze bibliografie 
alleen literatuur opgenomen waarin informatie over dat onderwerp is opgenomen. De 
annotaties bevatten veelal de letterlijke weergave van tekstgedeeltes uit de literatuur. 
Een bijkomend punt van aandacht is de rol van de media. Voor zover daar informatie 
over was terug te vinden, is dit als afzonderlijk onderwerp in de annotatie opgenomen. 



9 Geannoteerde bibliografie 

Literatuur 1987 

1. Brug, H.H. van der, en M. Marseille 
Voetbalvandalisme en beleid; een onderzoek naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om het voetbalvandalisme te bestrijden 
Haarlem, De Vrieseborch, 1987 

Dit onderzoek is gericht op de begeleiding van supporters in directe zin. Diverse 
vormen van technopreventie worden kritisch doorgelicht aan de hand van 
gesprekken met politiefunctionarissen, en met vertegenwoordigers van de 
spoorwegpolitie, van justitie, van de voetbalclubs en van de voetbalvandalen zelf. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de binding van de supporters met hun clubs en 
hoe ze de aanpak van hun clubbestuur ervaren in dit verband. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan de rol van de media met betrekking tot voetbalvandalisme. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Zoals uit eerder onderzoek (Van der Brug - Voetbalvandalisme, speurtocht naar 
verklarende factoren, 1986) al is gebleken, vormen de Side-supporters geen 
homogene groep. De voetbalvandalen (een naar verhouding beperkte groep) birmen 
de Sides kenmerken zich door een problematische schoolcarriere en de afwezigheid 
van effectieve sociale controle binnen het gezin. De levensstijl wordt gekenmerkt 
door weinig maatschappelijke betrokkenheid. Ze zwerven overdag en 's avonds op 
straat, van gokhal naar koffiehuis. Sociale uitkeringen worden aangevuld met 
inkomsten uit diefstal. Vaak zijn ze betrokken bij geweldplegingen, ook buiten de 
voetbalsituatie. Bij sommigen is sprake van racistische vooroordelen. Ze zijn 
meestal weinig betroklcen bij het voetbalgebeuren zelf. Een aantal is alleen 
geinteresseerd in voetbalwedstrijden vanwege de mogelijkheid tot het veroorzaken 
van vechtpartijen en het aanrichten van vernielingen. Ze worden soms supporter van 
een andere club als daar meer te 'beleven' valt. Op hen heeft het supportersbeleid 
van een club geen vat. 
Aangenomen mag worden dat de scheiding van supportersgroepen in het verleden 
heeft bijgedragen aan het ontstaan van (pseudo)-subculturen en de 
institutionalisering van de Sides. De supporters zelf vinden de scheiding een 
noodzakelijke maatregel. Men is wel ontevreden over de vakken omdat sanitaire 
voorzieningen veelal ontbreken en het niet mogelijk is eten of drinken te kopen. Het 
gevolg is dat ze proberen in andere vakken een plaats te krijgen. 
Verhevigde reacties van het publiek bij wedstrijden in de vorm van verbale agressie 
en uitfluiten van spelers van de tegenpartij of scheidsrechters versterken 
gewelddadige gedragingen van voetbalvandalen. 
Het binnensmokkelen van wapens en vuurwerk is een prestigestrijd geworden. Men 
is soms de politie te slim af door van te voren al vuurwerk(bommen) en wapens in 
het stadion te verstoppen. 



Rol van de media 
Supporters zijn zeer belust op informatie via de media over het voetbalvandalisme 
en zijn zeer gespitst op het krijgen van publiciteit. Als individu ontlenen ze er 
prestige aan wanneer bepaalde 'heldendaden' van hen worden genoemd. Als de 
eigen Side als de ruigste of gevaarlijkste wordt afgeschilderd, levert dit prestige op 
voor de leden van die Side. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de media een 
versterkende werking lcunnen hebben op voetbalvandalisme. 

2. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie 86/87 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1987 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante gegevens 
met betrekking tot het voetbalseizoen 1986-1987. 

38 

Achtergronden van voetbalvandalen 
'Risicosupporters' ontwijken steeds vaker georganiseerde reizen naar uitwedstrijden 
(zoals het combi-vervoer). Oorzaken: men heeft weerzin om in het gareel te blijven 
en er is weinig prijsverschil met andere transportmethodes. Steeds vaker wordt 
vooruitgereisd op de zatermiddag voor de wedstrijd op zondagmiddag. Dit lijdt vaak 
tot crimineel groepsgedrag (collectief beroven van tanlcstations en winkels). 
Daarnaast veroorzaken dergelijke groepen forse overlast bij de middenstand en het 
winkelend publiek. Het aantal vernielingen tijdens het vervoer van supporters is 
t.o.v. het vorige seizoen met 47% toegenomen. Het bekogelen van treinen vindt 
steeds vaker plaats. Het aantal vernielingen in de trein neemt duidelijk af als 
supporters tijdens de reis worden begeleid door de spoorwegpolitie. Het aantal 
vernielingen bij avondwedstrijden vertoont een toename. 
Het niet-verkrijgbaar zijn van consumpties en het ontbreken van sanitaire 
voorzieningen in de valcken met risicosupporters veroorzaken irritaties en pesterijen 
van supporters in belendende vaklcen waar dergelijk voorziening vaak wel aanwezig 
zijn. 
Supportersgroepen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs zijn moeilijker te 
beheersen en nauwelijks aanspreekbaar. Binnen sommige groepen bestaat veelvuldig 
gebruik van alcohol en verdovende middelen. 
Op 1 juli 1987 stonden 1510 voetbalvandalen geregistreerd als gevolg van delicten 
die vallen onder de noemer 'voetbalvandalisme'. Slechts 8% (125 voetbalvandalen) 
recidiveerde een keer binnen dit voetbalseizoen. In totaal werden door hen 1819 
delicten gepleegd. De meeste aanhoudingen (20%) betreffen delicten inzake de 
Wapenwetten. De meest inbeslaggenomen wapens zijn: schroevedraaiers, stiletto's 
en andere messen, honkballcnuppels, hamers, Stanley-messen en katapults. 
Groepsdelicten vormen een hoog percentage (66%) en in 81% van het totaal aantal 
delicten is sprake van enige vorm van geweld. De grootste groep (72%) valt binnen 
de leeftijd van 16-21 jaar. 
Gebleken is dat supporters met een strafrechtelijk meldingsplicht zich na de melding 
toch nog naar de omgeving van het voetbalstadion gaan. 



3. Colaers, C. en K. van Limbergen 
Voetbalvandalisme; maatschappelijke en socio-psychologische achtergronden 
Streven, 54e jrg. (1987) aug/sept., pp. 1001-1010 

Verslag wordt gedaan van de voorlopige resultaten van een nog lopend onderzoek 
naar de achtergronden van voetbalvandalisme in Belgie. Bij de voorafgaand 
literatuurstudie is ook gekeken naar buitenlands onderzoek (waaronder Nederlands 
onderzoek) op dit terrein. 

4. Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
Bestrijding voetbalvandalisme: een zaak van teamwork; eindrapport van het 
Landelijk Overleg Voetbalvandalisme (voorz. G.W.B. Borne) 
's-Gravenhage, VNG, 1987, deel 1 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Voetbalvandalen proberen soms het publiek te shockeren met racistische, 
antisemitische en seksistische slogans. Donkere spelers worden begroet met 
oerwoudgeluiden en Rode Kruis-vrijwilligsters worden uitgemaakt voor hoeren. 
Hoewel men soms voetbalvandalen kan aantreffen bij neo-nazistische groepen, kan 
daaruit niet de conclusie getroklcen worden dat extreem-rechts zou recruteren uit de 
harde kern van voetbalsupporters. Deze groep heeft vaak geen enkel ideologisch 
besef. Ze zoeken gewoon plaatsen en bijeenkomsten op waar ze een kick lcunnen 
vinden, in het evenement zelf en in de maatschappelijke reactie daarop. Toch mag 
men de invloed op langere termijn op deze groep perspectiefloze jongeren niet 
onderschatten. Waar ze misschien eerst alleen maar willen provoceren, worden ze 
gaandeweg misschien meegesleept in een gevaarlijke ideologie. 
Stimulerende factoren voor voetbalvandalisme zijn: sterke identificatie met de club, 
de spanning van de wedstrijd, alcoholgebruik, loszittend materiaal in de stadions, 
provocerend dichtbij staande ordediensten, het gevoel met velen te zijn en de kleine 
kans dat men gezien of gepakt wordt. Ook jongeren die niet in voetbal zijn 
geinteresseerd, maar de reltraditie van het voetbal kennen, komen erop af, op zoek 
naar de kick die ze niet lcunnen vinden in werk, dat ze vaak niet hebben of dat ze 
doodvervelend vinden. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar blijkt vandalistisch 
gedrag vooral prestige als motief te hebben. Bij 16 jaar en ouder is vandalistisch 
gedrag vooral het gevolg van onvrede met de maatschappelijke positie. 
Rol van de media 
Voetbalvandalen willen ten overstaan van de conforme maatschappij in de kijker 
lopen. 'On the scene' zoeken ze de aflceuring met daarbij de helpende hand van de 
media. Uit albums en dagboeken van voetbalvandalen is gebleken dat ze enorm veel 
belang hechten aan elke verslaggeving over of commentaar op hun gedrag. Zelfs 
wetenschappelijke artikelen die bij de auteurs niet bekend waren, vonden zij erin 
terug. 

Deze eindrapportage bestaat uit twee delen, het eindrapport en de bijlagen. In het 
eindrapport (deel 1) staan de conclusies over en de aanbevelingen voor de aanpak 
en bestrijding van het voetbalvandalisme. De aanbevelingen (28 stuks) hebben deels 
betrekking op de (lokale) overheid, deels op de KNVB en de clubs. 
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Achtergronden voetbalvandalen 
Op grond van eerdere publicaties en eigen constateringen gaat het in het algemeen 
om jongeren met een laag opleidingsniveau, van wie de sociale achtergronden sterk 
uiteen lopen. Een directe samenhang met werkloosheid is niet geconstateerd. Voorts 
is er over het algemeen sprake van: 
- geringe sociale controle door de ouders op vrijetijdsgedrag; 
- hoge tolerantie ten opzichte van normoverschrijdend gedrag; 
- snellere genegenheid tot agressief gedrag, ook in andere situaties; 
- veelal 'echte' clubsupporters, voor wie winnen van grote betekenis is. 
Voor voetbalvandalen is de inschatting van de pakkans bepalender voor gebruik van 
geweld dan mogelijke factoren in het normatieve vlak. 

Rol van de media 
Informatie over voetbalvandalisme die via de media wordt verspreid, kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verkrijgen van prestige door Sides en 
individuele leden ervan. Verkrijgen van prestige is een belangrijke, motiverende 
factor voor voetbalvandalen. Hoewel de media niet bepalend zijn voor het ontstaan 
of bestendigen van voetbalvandalisme, kan de aandacht van de media een 
katalyserende werking hebben op het gedrag van voetbalvandalen. 
Eveneens is geconstateerd dat de wijze waarop diverse (bestuurlijke) 
verantwoordelijken met de media omgaan (met elkaar praten via de media), niet 
altijd adequaat te achten is, gelet op 'mogelijke' effecten bij supporters. 

5. Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
Notitie supportersbeleid; een door het Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
voorgestelde aanpak met betrekking tot de voetbalsupportersproblematiek 
Z.pl., Landelijk Overleg Voetbalvandalisme, 1987 
In: bestrijding voetbalvandalisme; een zaak van teamwork; eindrapport van het 
Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
's-Gravenhage, VNG, 1987, pp. 96-113 

In deze afzonderlijke notitie wordt ingegaan op het supportersbeleid. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De toeschouwers bij voetbalwedstrijden kunnen worden onderscheiden in: 
- consumenten ('pure' voetballiefhebbers, waarvan slechts weinigen club-

supporter zijn); 
- goedwillende voetbalsupporters (met een zekere binding en betrokkenheid bij de 

club); 
- problematische voetbalsupporters (veelal jeugdige supporters, die regelmatig 

zorgen voor ongeregeldheden rondom wedstrijden in het betaald voetbal, maar 
die ook betrolcken zijn bij bun club); 

- zich vandalistisch gedragende jongeren, die niet als supporters kunnen worden 
gekwalificeerd. 

De supporters van de laatste twee categorieen zijn veelal verenigd in zogenaamde 
Sides. Dit zijn delen van de tribune (vaklcen) in een voetbalstadion waar zich 
roerige meestal jeugdige supporters bevinden. Niet alle leden van de Sides zijn 



voetbalvandalen maar zij vormen wel het potentieel voor wisselende groepen 
vandalistische supporters. 

De samenstelling van de Sides kan sterk verschillen in herkomst, mate van 
vandalisme, sociale achtergrond en lokale culturen. De jongeren die het meest 
relgevoelig zijn, zijn in de regel rond de 17 jaar. Onder deze leeftijd kenmerken ze 
zich door 'meeloop-gedrag', daarboven neemt het vandalisme af. Over de 
betrokkenheid van voetbalsupporters bij de clubs is nog weinig bekend, al zijn de 
Side-supporters over het algemeen meer betrokken dan andere supporters. 

6. Savornin Lohman, P.M. de, en F.H. ter Bruggen 
Voetbalvandalisme buiten spel; onderzoek naar de mogelijkheden van een 
jeugdwelzijnsbenadering van voetbalvandalisme 
Rijswijk, Ministerie van WVC, 1987 
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In opdracht van het Ministerie van WVC heeft het Bureau Criminaliteitspreventie in 
elf Nederlandse gemeenten onderzoek gedaan naar de lokale mogelijkheden tot het 
opzetten van experimentele projecten gericht op de 'harde kern' van 
voetbalvandalen, door inschakeling van het jeugdwelzijnswerk. 

Achtergronden van voetbalvandalen (literatuuronderzoek) 
De Sides van de grote clubs uit het betaalde voetbal bestaan uit enkele honderden 
leden die zich als fanatiek voetbalsupporter manifesteren. Binnen de Side behoort 
circa tien procent tot de zogenaamde 'harde kern' die verantwoordelijk is voor het 
eigenlijke voetbalvandalisme. De modale voetbalvandaal is volgens eerdere 
onderzoeken een jongeman tussen de 14 en 20 jaar. De meest gewelddadige 
incidenten worden gepleegd door jongens tussen de 16 en 18 jaar. 
Er is sprake van een zekere carriere die men doorloopt om tot de harde kern te 
kunnen behoren. De jongste groep van 12 tot 16 jaar - de zogenaamde jonkies of 
'appeltjes' - beperken zich tot verbaal geweld, het gooien van rotjes en dergelijke. 
Vanaf de leeftijd van 16 t/m 18 jaar komen de ex-jonkies in de fase waarin zij zich 
door middel van huzarenstukjes proberen waar te maken. Zij vormen dan een 
nieuwe groep 'de rellers'. Degenen die zich (vooral bij uit-wedstrijden) hebben 
waargemaakt, behoren na hun 18e jaar tot de 'establishment' binnen de harde kern 
van de Side. Deze 'veteranen' zijn de informele leiders. Zij beschermen, indien 
nodig, de jongeren, maar hoeven zichzelf niet meer door middel van geweld te 
bewijzen. Uit de veteranen treden 'regelaars' naar voren die als woordvoerders voor 
de Side optreden. De gezagsverhoudingen zijn echter zeer instabiel. 
Veel, maar zeker niet alle voetbalvandalen komen uit een sociaal laag milieu. 
Onderzoek onder de harde kern van de Z-side van Groningen wees uit dat er sprake 
is van een meervoudige achterstandssituatie, bestaande uit een slechte woonsituatie, 
een zeer laag opleidingsniveau, geen vast werk en ook nauwelijks uitzicht daarop. 
Veel leden van de harde kern hebben problemen op school of hebben hun school 
vroegtijdig verlaten. Een andere bepalende factor is het gebrek aan ouderlijk 
toezicht. 
Het globale profiel van de voetbalvandaal ziet er volgens de literatuur als volgt uit. 
De betrokkene is een jongen van 16, 17 of 18 jaar. Hij heeft veel problemen 



(gehad) op school. Ook bij andere gelegenheden gaat hij snel over tot 
geweldpleging, maar hij is doorgaans te jong om als een (geharde) crimineel te 
worden gezien. 
De volgende kenmerken worden in de literatuur aangewezen als bevorderend voor 
het voetbalvandalisme: de voetbal-is-oorlog-mentaliteit van veel bestuurders, 
trainers en spelers, de massapsychologische effecten en de anonimiteit van de grote 
hoeveelheden toeschouwers, de daarmee samenhangende lage pakkans, de inzet van 
veel politie, de sensationele weergave van wanordelijkheden door de media en het 
alcoholmisbruik. 
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Achtergronden van voetbalvandalen (interviews met landelijke organisaties) 
Uit de geraadpleegde literatuur en de gesprekken blijkt dat het moeilijk is om in 
algemene zin over voetbalvandalen te spreken. 
- Er is meestal geen sprake van een 'echte' groep. Aileen tijdens en rond de 

thuis- en vooral uit-wedstrijden komen ze samen en vormen zij een groep. 
Daarna vallen ze uiteen in losse individuen en/of losse subgroepjes, die zich 
meestal dan niet meer als side-supporters manifesteren. 

- De side-supporters vormen geen stabiele groep. De samenstelling wisselt per 
wedstrijd en het verloop is vrij groot, waardoor de groep als onderwerp van 
onderzoek tamelijk 'ongrijpbaar' is. 

- Per gemeente verschillen de achtergronden en kenmerken van voetbalvandalen 
ster. In sommige gemeenten (by. Zwolle en Alkmaar) leunt het 
voetbalvandalisme dicht aan tegen een subcultuur van kansarme jongeren. In 
Utrecht wordt zelfs gedacht dat het voetbalvandalisme een geliefde hobby is van 
vooral de 'middenIclasse jeugd'. 

- Er is sprake van een zeer heterogene samenstelling. De groep is niet in te delen 
naar geografische herkomst (supporters van de grote clubs komen uit het hele 
land), type schoolopleiding, of werkend/werkeloos. 

- Jongeren die zich gewelddadig gedragen bij het voetbal zijn doorgaans ook in 
andere situaties sneller geneigd om tot geweld over te gaan. 

- Er is geen directe en algemeen geldende relatie tussen de maatschappelijke 
positie van de voetbalvandalen en het vandalistisch gedrag. 

- Het begrip 'harde kern' is minder eenduidig dan vaak wordt aangenomen. De 
invulling van dit begrip hangt samen met de beroepsmatige invalshoek die men 
op het voetbalvandalisme heeft. Het CIV gebruikt liever de term 'vaste kern'. 
Dit is een groep zeer trouwe side-supporters met een 'voortreklcersror. Deze 
vaste kern pleegt betreklcelijk weinig vernielingen. Daarnaast is er volgens het 
CIV een categorie jongeren die herhaaldelijk voetbalvandalisme pleegt, die 
moeilijk aanspreekbaar is en die ook in verband met andere zaken contacten 
heeft met politie/justitie. 

- De indruk bestaat dat het voetbalvandalisme in omvang (aantal daders en aantal 
delicten) is afgenomen), maar dat de (gewelds)delicten die plaatsvinden wet 
grimmiger of 'crimineler' van aard zijn geworden. 

- Het 'gevaarlijke terrein' ligt nu in vrijwel alle gemeenten buiten de stadions 
door vandalisme-beperkende maatregelen binnen de stadions. Het 
voetbalvandalisme heeft zich verplaatst naar de route naar het stadion (via het 



7. Weck, G.A.M. 
Voetbalvandalisme in het Nederlandse rechtssysteem 
Z.pl., z.uitg., 1987 
(scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam) 
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openbaar vervoer), de omgeving van het stadion, de binnenstad en in bepaalde 
winkel-/uitgaansstraten. 

- Met name tijdens en rond uitwedstrijden ontstaan dan problemen met side-
supporters omdat ze zich dan blijkbaar vrijer voelen dan in de eigen gemeente. 

- Het feit dat voetbalsupporters via de combi-regeling collectief worden vervoerd, 
zou wel eens een versterkende factor kunnen zijn voor voetbalvandalisme. Het 
gezamenlijk reizen (met name als de reis lang is) creeert mogelijk een extra 
'opwarm-periode' en stimuleert het proces van groepsvorming en het 'elkaar 
opfokken' dat vooraf gaat aan collectieve agressieve uitbarstingen. 

De doelstelling van deze scriptie is het inventariseren van de juridische aspecten van 
voetbalvandalisme bij het betaalde voetbal. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Het groepsverband is een noodzakelijke voorwaarde voor voetbalvandalisme omdat 
het groepsproces de anonimiteit garandeert waarin vandalistisch gedrag kan gedijen. 
Als individu is de voetbalvandaal daarom moeilijk te traceren. Hij duikt onder in de 
massa en gedijt in de anonimiteit. Een andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn 
van een tegenpartij. Dit kan zijn de rivaliserende supportersgroep of bij gebrek 
daaraan, de politie. 
Alcohol wordt in grote mate geconsumeerd. Pepmiddelen en tranquillizers behoren 
tot de standaard-medicatie (vaak voorgeschreven door de huisarts). Hasj en 
marihuana zijn nadrulckelijk aanwezig. Deze middelen hebben eveneens de nodige 
invloed op de escalerende geweldsspiraal. 
De grootste groep voetbalvandalen is te vinden onder jongens in de leeftijd van 16 
tot 18 jaar. Over het algemeen vindt men de voetbalvandaal terug in de lagere 
sociale milieus, al hebben deze milieus niet het alleenrecht op het leveren van 
vandalen. Ze tonen sterk egocentrisch gedrag, maar dan wel in groepsverband. 
Status is zeer belangrijk voor de plaats in de groep. Hoe gewelddadiger de 
handelingen, hoe hoger de status. Meer prestige kan worden verworven door het 
gebruik van (nieuwe) wapens. Het agressieve imago staat voorop. Het agressieve 
gedrag beperkt zich niet alleen tot het voetbalvandalisme. Ook daarbuiten is 
normoverschrijdend gedrag tot norm verheven. De sociale controle op zijn gedrag is 
zeer beperkt. Als die controle er wel is, trekt hij zich er weinig van aan. Zijn 
status is alleen dankzij de groep te handhaven. De groep heeft lef, daagt uit. 
Hij heeft veel belangstelling voor de voetbalsport en stelt veel belang in het 
resultaat van zijn club. Winnen staat voorop. De rest is niet belangrijk. Als de club 
verliest of als er een comfortabele voorsprong is, gaat de voetbalvandaal zich 
bezighouden met de supporters van de tegenpartij. 
De standplaats van de voetbalvandalen is meestal achter de doelen. In Nederland is 
er een verscheidenheid aan benamingen: 'vak S' (Feyenoord), 'F-side' (Ajax), 
'Bunnikside' (FC Utrecht), 'Hague City' en 'Midden Noord' (FC Den Haag). De 



thuisfan beschouwt zijn vak als het eigen territorium waar ieder zich naar een eigen 
rang binnen de groep vecht. De supporters beschouwen hun strijd als een soort 
stammenoorlog. Verdediging van het eigen gebied en aanvallen van vijandige 
supporters staan voorop. Man-tegen-man gevechten schijnen weinig voor te komen. 
Sommige vandalen hebben een eigen taak (by. bommetjes maken). De grens bij 
vechtpartijen wordt zo ongeveer bereikt als het slachtoffer flunk bloed en nog maar 
weinig weerstand geeft. 
Extra aanzien hebben voetbalvandalen die in de cel hebben gezeten. Over de 
toekomst worth niet echt nagedacht. Zij verwachten dat hun carriere als 
voetbalvandaal zal eindigen als ze vaste verkering krijgen. Een positieve 
toekomstvisie hebben ze nauwelijks. Het maatschappelijk werk heeft weinig vat op 
deze groepen. Zodra een goede band is ontstaan, valt de groep uit elkaar of ontstaat 
er een nieuwe groep die zich afzet tegen de groep die 'heult met het verwerpelijke 
openbaar gezag'. 

Rol van de media 
De overdreven aandacht van de media aan het fenomeen voetbalvandalisme en met 
name aan de supportersgroepen verhoogt hun prestige en image en noodzaakt andere 
supportersgroepen daar daden tegenover te zetten. De media vormen een 
escalerende factor. 

Literatuur 1988 

8. Adang, 0.M.J. 
Voetbalvandalisme geobserveerd 
Tijdschrift voor criminologie, 30e jrg. (1988) nr. 4, pp. 302-312 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Rond de voetbalwedstrijden en het reizen van de supporters kunnen allerlei dingen 
gebeuren die tot voetbalvandalisme gerekend kunnen worden, zoals: 
- vemielingen in treinen of bussen; 
- bekogelen van treinen of bussen; 
- zonder betaling reizen, betreden van het stadion of wegnemen van goederen; 
- zingen of roepen van beledigende of discriminerende teksten; 
- gooien met voorwerpen naar of vechten met supporters van de tegenpartij; 
- plegen van vemielingen in of rond het station; 
- betreden van het veld; 
- gooien van voorwerpen op het veld of naar spelers of scheidsrechters. 
Een globale analyse geeft aan dat bij escalatie van gewelddadigheden betrokkenen 
(supporters en ordehandhavers) zich irrationeler gaan gedragen. Het gedrag van 
supporters lijkt echter over het algemeen rationeel te zijn. Men lijkt zich 
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Dit zijn de eerste resultaten van een ethologisch observatieonderzoek onder 
Nederlandse voetbalsupporters om hun gedrag tijdens wedstrijden te beschrijven. Er 
is vooral gekeken naar de factoren in de interactie tussen supporters en 
ordehandhavers. Bij 70 voetbalwedstrijden zijn observaties uitgevoerd 



voortdurend bewust van de risico's die men zelf loopt en doelwitten lijken niet 
willekeurig gekozen te worden. Supportersgroepen zijn geen homogene massa's, 
waarin alien hetzelfde gedrag vertonen. Slechts een gering aantal incidenten zijn het 
direct gevolg van gebeurtenissen op het veld. Alleen een doelpunt is vrijwel 
onveranderlijk een moment om de supporters van de tegenpartij te provoceren, 
hetgeen tot escalatie kan leiden. 

9. Berghuis, B. en P. Linckens 
Het beleid van justitie inzake voetbalvandalisme 
Tijdschrift voor criminologie, 30e jrg. (1988) nr. 4, pp. 361-371 

Verslag wordt gedaan van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de 
afhandeling van alle zaken van voetbalvandalisme die in 1987 bij het Openbaar 
Ministerie terecht kwamen. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De feiten speelden zich vooral af in het openbaar vervoer of op het station (40%). 
Even zo vaak is er sprake van feiten gepleegd in het traject tussen stadion en 
station: op straat, in winkels en dergelijke. Binnen het stadion werd 20% van de 
feiten gepleegd. Gesteld kan worden dat de meeste zaken zich afspelen buiten het 
stadion, bij de beweging van groepen. 
Grofweg valt de leeftijd van de geverbaliseerde supporters tussen de 14 en de 24 
jaar, met het hoogtepunt bij 17-jarigen. De meesten (60%) zijn 18 jaar of ouder. 

10. Brug, H.H. van der 
Het voetbalvandalisme; theoretische uitgangspunten en enkele 
onderzoeksbevindingen 
Tijdschrift voor criminologie, 30e jrg. (1988) nr. 4, pp. 264-280 
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Dit artikel bevat een historische beschrijving van het verschijnsel voetbalvandalisme 
met daarbij de achtergronden en oorzaken. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Naast de wedstrijd in het veld is er een parallel-competitie ontstaan tussen de Sides, 
die zich ging voordoen voor, tijdens en na de wedstrijd. Kern van deze competitie 
is om de andere Sides te overtroeven in stoer doen, risico nemen en lef schoppen. 
Songs, beledigende opmerkingen en andere vormen van intimidatie zijn erop gericht 
de tegenpartij de provoceren. Door de strikte scheiding van de beide partijen in de 
stadions zijn de gewelddadigheden nu meer gericht op de spelers en scheidsrechters 
in het veld. Met name de keeper is doelwit geworden van gewelddadige artikelen 
(vuurwerk, bierflesjes, stenen, loden pijltjes e.d.). Een ander verplaatsingseffect is 
dat het voetbalvandalisme zich steeds meer buiten de stadions is gaan afspelen. 
Waarden die van belang zijn voor voetbalvandalen binnen hun gewelddadige 
subcultuur zijn: spanning, sensatie en groepsdruk. Het nemen van risico's en stoer 
doen zijn belangrijke waarden. De betekenis van school en politiek wordt extra laag 
gewaardeerd, terwijl vechten en lef hebben opgewaardeerd worden binnen hun 
vriendenkring. Ze krijgen de betekenis van een gedragsnorm. Winnen is van 



overheersende betekenis. Bij een fikse achterstand resteert altijd nog de 
mogelijkheid om op een andere wijze te triomferen, bijvoorbeeld door het 
provoceren en vervolgens vernederen van supporters van de tegenpartij. Men is 
sterk gemotiveerd tot deze confrontaties en soms ook tot vechtpartijen die van 
dergelijke provocaties het gevolg zijn. 
Ondertussen bevinden zich binnen de Sides een bepaalde categorie jongeren die 
slechts marginaal betrolcken zijn bij het voetbal. Zij bezoeken de wedstrijden 
uitsluitend om vechtpartijen te veroorzaken en vernielingen aan te richten. Speciaal 
wedstrijden met een verhoogd risico hebben hun aandacht. Sommigen worden zelfs 
supporter van een andere club als bij hun oude club te weinig sensationeels gebeurt. 
Er is bij deze jongeren sprake van een geweldscultuur, waarin het gedrag geringe 
risico's inhoudt en waaraan spanningen verbonden zijn. Het geeft een kick en men 
krijgt prestige door heldhaftig gedrag. 
Uit onderzoek is niet gebleken dat voetbalvandalen meer bevooroordeeld zijn ten 
opzichte van minderheden, dan vergelijkbare jongeren die niet in voetbal zijn 
geinteresseerd. Wel is het zo, dat de gewelddadige voetbalvandalen van de diverse 
Sides het meest bevooroordeeld zijn, zowel ten opzichte van supporters van andere 
clubs, als ten opzichte van gastarbeiders. Men heeft ook vaak een vijandige houding 
ten opzichte van homo's, ongetwijfeld als gevolg van hun eigen rigide opvattingen 
over mannelijkheid en mannelijk gedrag. Racistische en antisemitische uitlatingen 
zijn meestal niet politiek bedoeld, maar een mogelijkheid om de tegenpartij te 
treffen en te provoceren. Pogingen van extreem-rechts om in die richting misbruik 
van hen te maken voor hun politieke doeleinden zijn vooralsnog in Nederland 
weinig succesvol gebleken. 
Hoewel het gedrag van spelers een versterkend effect kan hebben op de instelling 
van het publiek, dient de betekenis van spelverruwing als veroorzaker van 
voetbalvandalisme echter te worden afgewezen. Het zijn tenslotte niet alleen deze 
jongeren die de spelers van de tegenpartij voor de aanvang van de wedstrijd 
begroeten met een fluitconcert en het zijn niet uitsluitend de voetbalvandalen die de 
scheidsrechter onthalen op grove scheldpartijen. 
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat problemen op school, ontbreken van 
effectieve sociale controle van de ouders (indirect) en onmaatschappelijk gedrag 
(direct) van invloed zijn op voetbalvandalisme. Gewelddadig gedrag bereikt een 
piek in de leeftijdsgroep 16-18 jaar. Kenmerkend is het lage opleidingsniveau. Uit 
onderzoek onder voetbalvandalen blijkt dat de meerderheid ook zelf sport beoefent 
(87%), waarvan 62% de voetbalsport. Degenen die vaak meedoen an vechtpartijen, 
doen significant minder aan sport dan degenen die minder vaak bij vechtpartijen 
zijn betroklcen. Er is geen verband gevonden tussen het beoefenen van voetbal en 
participatie in vechtpartijen in het stadion. Gewelddadige voetbalvandalen zijn ook 
buiten de wedstrijd agressiever en eerder geneigd tot geweldgebruik in andere 
omstandigheden. 

11. Brug, H.H. van der 
Het voetbalvandalisme in Nederland 
Z.pl., Z.uitg., 1988 
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Met behulp van gegevens van het CIV wordt inzicht gegeven in de aard en omvang 
van voetbalvandalisme in Nederland. Ook komen geschiedenis, invloed van de 
media en maatregelen ter bestrijding aan de orde. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
De supporters van de vier topclubs (Ajax, Feyenoord, FC Utrecht en FC Den Haag) 
hebben een groot aandeel in het veroorzaken van incidenten. Er is tussen de 

• supportersgroepen (Sides) een parallel-competitie gaande, zodat de kans op 
incidenten uitzonderlijk groot is als deze groepen elkaar tegenkomen. Er is ook bij 
andere clubs een toename te zien van incidenten. 
Het lijdt geen twijfel dat er aan provocatieve acties die groepen supporters 
tegenover elkaar ondernemen speelse en plezierige kanten zitten. Men is sterk 
gemotiveerd tot deze confrontaties en soms ook tot vechtpartijen die daarvan het 
gevolg zijn. Meer gewelddadige supporters veroorzaken verhoudingsgewijs meer 
incidenten voor het begin van de wedstrijd dan minder gewelddadige supporters, die 
verhoudingsgewijs meer incidenten veroorzaken tijdens of na de wedstrijd. 
Het gooien van voorwerpen is een diffuse uiting van misnoegen, soms ook een 
dubieuze poging om aandacht te trekken, om te shockeren of om indruk te maken 
op mede-Siders. De politie is een belangrijk doelwit geworden van gewelddadig 
gedrag nadat de politiestrategie er meer en meer op gericht werd om groepen 
supporters uit elkaar te houden. Vuurwerk en rookbommen worden in toenemende 
mate vervangen door fragmentatiebommen en strikers. 
De belangrijkste verklarende factor is 'onmaatschappelijk gedrag' als verklaring van 
voetbalvandalisme. Niet alleen is er sprake van een fors direct effect, maar ook via 
'agressieve beleving' is deze factor van verklarende betekenis. lets dergelijks geldt 
voor 'discriminatie' met een geringer direct effect. 'Agressieve beleving' is van 
belangrijke bemiddelende betekenis. (zie ook: 10) 

Rol van de media 
Onderzoek onder 53 Side-supporters wijst uit dat zij de krant lezen en televisie 
kijken. Het zijn zelfs zware televisiekijkers. Een deel van de respondenten leest 
bijna alles. De ouderen lezen de meer serieuze artikelen. Sportprogramma's en - 
artikelen worden door vrijwel alle respondenten bekeken en gelezen. Dit geldt ook 
voor alle berichtgeving die te maken heeft met voetbalvandalisme. Andere 
informatiebronnen zijn de Side-vrienden waarmee voetbalinformatie wordt 
uitgewisseld. Mediaberichten over supportersgedrag van de eigen Side en van 
andere Sides en maatregelen tegen voetbalvandalisme zijn een belangrijk 
gespreksonderwerp. Supporters zijn van mening dat de media eenzijdige informatie 
verschaffen over hun gedrag, tegelijk is publiciteit belangrijk voor het gedrag van 
hun Side. 
Er zijn twee mogelijkheden van statusverhoging via de media. Ten eerste doordat 
men persoonlijk wordt afgebeeld of beschreven en ten tweede op indirecte manier 
doordat over de Side geschreven wordt waarmee men zich identificeert. De media 
kunnen daarmee de reputatie van een Side bevestigen en het gevoel van eigenwaarde 
versterken. 
Informatie voorafgaand aan een wedstrijd kan motiverend zijn voor 
voetbalvandalisme. Dit kunnen meldingen zijn over extra politie-inzet, uitspraken 



van of over supporters van de tegenpartij (echte vechters). Mediaberichten over 
gewelddadig gedrag (bijvoorbeeld het gooien van bornrnen) vormen een inspiratie 
om soortgelijk gedrag ook te gaan ondernemen (imitatie en inspiratie). 
Er is sprake van selectieve aandacht vanuit de media voor supportersgroepen 
waarvan incidenten verwacht kunnen worden. Dit leidt ertoe dat men erop gespitst 
zal zijn om bij dergelijke groepen incidenten waar te nemen. 

12. Brug, H.11. van der, en J. Meijs 
Nederlandse supporters bij de EK in Duitsland 
Rijswijk, Ministerie van WVC, 1988 

In dit onderzoek is gekeken naar attitudes en gedragingen van Nederlandse 
supporters in Duitsland tijdens de Europese Kampioenschappen voetbal, toegespitst 
op verschillen tussen voetbalvandalen en niet-voetbalvandalen. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Tijdens het EK in Duitsland blijken de Nederlandse voetbalvandalen zich 
uitzonderlijk rustig te hebben gedragen. De intentie tot participatie in 
voetbalvandalisme ten opzichte van Engelse supporters was echter wel degelijk 
aanwezig. Er was een opmerkelijk voorafgaand overleg tussen vertegenwoordigers 
van de diverse Nederlandse Sides. Deze contacten hebben echter geen invloed gehad 
op de Sides. 
De Nederlandse supporters reisden echter voor het merendeel op eigen gelegenheid 
naar Duitsland waardoor er een fragmentatie ontstond van de tot geweld geneigde 
supporters. De Nederlandse voetbalvandalen gingen daardoor schuil in een enorme 
massa Nederlandse voetbalsupporters die te omvangrijk was om aangevallen te 
worden door de Duitse- of Engelse supportersgroepen die wel georganiseerd 
aanwezig waren. De massa Nederlandse supporters was ook te massief om 
organisatie mogelijk te maken door voetbalvandalen. Andere factoren die een rol 
speelden, waren: 
- de jongere voetbalvandalen waren ondervertegenwoordigd; 
- de categorie voetbalvandalen met marginale belangstelling voor het voetbal 

ontbrak; 
- de Duitse en Nederlandse politie zorgden voor een rustige sfeer. 
Onderzoek naar de sociale achtergronden van de EK-supporters bevestigde 
resultaten van eerder onderzoek. De maatschappelijke integratie van 
voetbalvandalen is uiterst negatief vergeleken met niet-voetbalvandalen. Er is 
minder effectieve sociale controle van de ouders, een negatieve schoolcarriere en 
men is minder vaak lid van een sportclub. 
De Side-supporters zijn toleranter geworden ten aanzien van druggebruik. 51% 
vindt druggebruik niet erg. Wie geneigd is tot het gebruik van softdrugs, gebruikt 
ook alcohol onderweg naar voetbalwedstrijden. Het gebruik is hoog. 29% van de 
respondenten blowt onderweg naar en/of tijdens de wedstrijd en 68% gebruilct 
alcohol. Er is sprake van een forse positieve samenhang tussen voetbalvandalisme 
en alcohol- en druggebruik onderweg. 



13. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1987-1988 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1988 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante 
informatie inzake het voetbalseizoen 87/88. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Het aantal supporters dat van de combi-regeling gebruik maakt is toegenomen ten 
opzichte van het vorige seizoen. De problemen (in treinen, winkelcentra en 
tankstations) die ontstaan door het 'vooruitreizen' van risico-supporters gelden nog 
steeds. Er is wel een duidelijke afname te constateren (32.5%) van het aantal 
vooruitreizigers dat met een ander vervoermiddel dan de trein reist. Zodra groepen 
risico-supporters besluiten om niet van de combi-regeling gebruik te maken, kan dit 
o.a. de politie voor grote problemen plaatsen. De prijs, de wijze en mate van 
controle zijn factoren die meespelen bij de beslissing om al of niet van de combi-
regeling gebniik te maken. 
Bij 50% van de wedstrijden die 's avonds werden gespeeld, zijn er confrontaties 
geweest tussen politie en supportersgroepen. Factoren die daarbij een rol spelen 
zijn: duisternis, afstand (by. streekderby) en confrontaties in voorgaande 
wedstrijden. De maatregelen om alcoholgebruik te beperken dan wel te verbieden 
zijn effectief gebleken bij risico-wedstrijden. Het aantal bezoekende risico-
supporters bij risico-wedstrijden van met name de topclubs is afgenomen. Waar 
regio-aspecten, oude vete's, competitiebelang en nacompetitie een rol spelen is het 
aantal bezoekende risico-supporters toegenomen. Vete's tussen risico-
supportersgroepen blijven blijkbaar lang bestaan. 
Dit seizoen zijn ook vertegenwoordigers van de Sides betrokken bij het overleg 
over de voorbereiding van een voetbalwedstrijd. Dit kan leiden tot vruchtbare 
afspraken met 'Side-vertegenwoordigers'. Het maximeren van het aantal toe te laten 
bezoekende supporters heeft vaak tot gevolg dat risico-supporters extra kaarten in 
de voorverkoop aanschaffen, waardoor ze verspreid worden in het stadion. De 
publiciteit rondom deze maatregel kan een probleemsfeer creeren omdat risico-
supporters zonder kaartjes vooruitreizen en dus toch naar het stadion gaan. 
Het aantal geregistreerde supporters als gevolg van strafbare feiten (631) is dit 
seizoen met 48% gedaald ten opzichte van vorig seizoen. Van deze groep 
recidiveerde 26.3%. De aanwas van 'nieuwe' voetbalvandalen lijkt af te nemen. 
Ook het aantal strafbare feiten daalde (met 46%) ten opzichte van vorig seizoen. 
Met name het aantal geweldsdelicten daalde. De enige flinke toename is te zien bij 
het delict discriminatie, waarschijnlijk als gevolg van de toegenomen aandacht van 
politie en justitie voor dit delict. Het OM en de politie hebben een uiterst actief 
aanhoudings- en vervolgingsbeleid gevoerd ten aanzien van deze categorie delicten. 
Ook het aantal vuurwapendelicten (waar onder het vervaardigen en gebruiken van 
vuurwerkbommen) is gedaald. 



14. Jongeneel, I. 
PSV-project / supportersproject Deventer 
In: Verslag van het symposium '1k sloop niet, ik sport!' 
Enschede, Gemeente Enschede, 1988, pp. 49-53 

Verslag wordt gedaan van een verbroederingsproject voor side-supporters van de 
grotere voetbalclubs door middel van een zaalvoetbaltoernooi in Eindhoven. 
Daarnaast wordt ingegaan op het werken met risico-supporters om bij hen 
gedragsveranderingen te bewerkstelligen. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
In de loop der jaren hebben deze jongeren geleerd tegenover de geldende regels 
eigen regels te stellen. Tegenover de mentale overmacht staat de fysieke overmacht, 
al dan niet versterkt door de macht van het getal. En dat levert ook nog positieve 
waardering op binnen hun eigen groep. Er is sprake van een gevecht om de macht, 
een vorm van eergevoel en het afdwingen van waardering, ook al is die negatief. 
Vanuit een meervoudige achterstand zijn ze hun leven lang vaak al geconfronteerd 
met minachting in de relaties met andere mensen: ldasgenoten, buren, onderwijzers 
en meisjes in de disco. Deze minachting hebben ze overgenomen en gepaard aan 
een chronische achterdocht tegenover iedereen die niet tot hun groep behoort. 
Kenmerkend is ook het gemis aan sociale vaardigheden. Ze zijn veelal niet in staat 
een relatie in stand te houden en doen na verloop van tijd hiertoe ook geen poging 
meer. Sterker nog, ze voorkomen relaties door hun gedrag en hun opstelling. De 
relatie met de eigen groep is ook geen echte relatie. Ze is gebaseerd op het 
gemeenschappelijk beleven van asociaal gedrag. 

15. Limbergen, K. van, en L. Walgrave 
Voetbalgeweld berust op maatschappelijke kwetsbaarheid; een onderzoek en beleid 
ten aanzien van voetbalvandalisme in Seigle 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 16e jrg. (1988) nr. 8/9 (aug./sept.) pp. 418- 
428 

De belangrijkste bevindingen worden gepresenteerd uit het onderzoek naar de 
maatschappelijke en socio-psychologische achtergronden van voetbalvandalisme in 
Belgie, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Volgens het onderzoek hebben de voetbalvandalen uit de harde kern een korte 
frustrerende loopbaan. Slechts 16% gaat nog naar school, de rest spijbelt 
voortdurend. Ze zijn voor het grootste deel (70%) afkomstig uit instabiele (voor 
40% onvolledige) gezinnen en slechts weinigen hebben een stabiele baan. De 
werklozen onder hen zijn vaak niet uitkeringsgerechtigd. Hun materiele 
omstandigheden zijn armzalig. Diefstal en andere delicten zorgen voor enige 
financiele armslag. Velen (75%) zijn bekend bij de politie of de jeugdbescherming, 
vaak vanwege andere feiten dan voetbalvandalisme. De meest verstokte Side-leden 
hebben alle voeling met de reguliere samenleving verloren en blijken immuun voor 
elke vorm van strafrechtelijke reactie. 

50 



Omdat ze meestal geen prestige behalen door hun schoolprestatie en/of door hun 
werk, en omdat ze geen perspectief hebben om dit in de toekomst te verwerven, 
investeren voetbalvandalen psychologisch gezien alles in hun favoriete club en hun 
Side. Ze hebben het gevoel dat een gedeelte van de glorie van hun club op hen 
afstraalt. Ze zoeken de aflceuring op van de omstanders. De politiebegeleidingen 
bevestigen hen in hun rol. Ze kiezen voor een negatieve maatschappelijke identiteit 
boven het hebben van geen identiteit. Vandaar is het voor hen van belang in de 
kijker te lopen, en zich 'on the scene' te bevinden. Wat kranten schrijven en wat de 
televisie laat zien, is voor de voetbalvandalen daarom zondermeer van belang. Hun 
verzamelingen knipselplakboeken bewijzen dat. 
Belgische risico-supporters bezoeken soms belangrijke risico-wedstrijden in 
Nederland om te zien hoe de Nederlandse supporters het doen en hoe de politie 
daarop reageert. Ze leren er nieuwe slogans en nieuwe strategieen. 
Het plegen van geweld is een gedragsvorm die past bij het nagestreefde macho-
imago en dat door de samenleving als schokkend wordt ervaren. De meeste prestige 
is dan ook te behalen door individuele staaltjes van durf en kracht. Ze zijn bepalend 
voor het aanzien in de groep, en betekenen promotiekansen op micro-schaal. Een 
gevangenisperiode kan groot aanzien en zelfs informeel leiderschap opleveren. 

16. Linckens, P.J. en A.C. Berghuis 
Justitie versus voetbalvandalen 
Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1988 

Inventarisatie van de wijze van justitiele afhandeling in 1987 van zaken m.b.t. 
voetbalvandalisme en de achtergronden van de daders. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
In 1987 zijn ruim 1000 van voetbalvandalisme verdachte personen in aanraking 
gekomen met de politie. De helft daarvan is ter verdere behandeling aan justitie 
overgedragen. Deze zaken zijn bij justitie zijn terechtgekomen zijn zowel 
overtredingen als misdrijven die voornamelijk gepleegd zijn buiten de stadions 
(80%), en betreffen vooral diverse vormen van agressie tegen personen. In 1987 
werden 45 personen verdacht van overtreding van het discriminatie-verbod. Slechts 
1 op de 20 personen werd verdacht van diefstal. 
Omdat voetbalvandalen doorgaans in groepsverband opereren, is in veel situaties 
niet onmiddellijk duidelijk wie zich aan strafbare feiten schuldig maken. Een 
voorbeeld daarvan is het vernielen van het interieur van een bus of trein. Bijna 40% 
van de personen die aan justitie werden overgedragen, werd verdacht van openlijke 
geweldpleging tegen personen (politie, treinpersoneel, suppoosten, andere 
supporters e.d.) of goederen (bussen, treinen, station). In tweederde van deze 
gevallen was het geweld (mede) tegen personen gericht. 
De leeftijd van de aangehouden voetbalvandalen loopt van 11 tot 40 jaar. Meer dan 
de helft valt in de groep 16 t/m 19 jaar. Bijna 40% is jonger dan 18 jaar en dus 
strafrechtelijk minderjarig. Nog geen 10% is ouder dan 23 jaar. 
Van de 514 voetbalvandalen bleken er 71(14%) niet bekend bij de Justitiele 
Documentatiedienst. Het valt op dat nogal wat jongeren (37%) eerder met justitie in 
aanraking kwamen vanwege vermogensdelicten. Dit wijst erop dat ten minste een 



minderheid zich ook schuldig maakt aan andere feiten dan voetbalvandalisme. Van 
de groep jonger dan 16 jaar was nog geen derde deel eerder in aanraking geweest 
met justitie, voor de 17- en 18-jarigen bedroeg het percentage recidivisten 50%, 
terwip van de groep 19 jaar en ouder tweederde reeds bij justitie bekend was. In 
totaal blijkt dat 32% van alle voetbalvandalen reeds eerder is veroordeeld. De 
stelling dat voetbalvandalen geen selecte groep jongeren vormen, maai voor een 
niet onbelangrijk deel bestaan uit dezelfde jongeren die 'gewone' delicten begaan, 
wordt door de uitkomsten van dit onderzoek ondersteund. 

17. Mare!, A. van der 
Voetbalvandaal zoekt op zondag de kick die hij doordeweeks mist; 
jeugdwelzijnswerk gaat voetbalvandalisme te lijf 
Buut, (1988) nr. 2, pp. 3-9 

Verslag van gesprekken met Johan Berendsen (supporterswerker FC Den Bosch), 
Aalberse (voorzitter FC Utrecht) en Henlc de Vries (supporterscoordinator FC 
Utrecht) over de invloed van het jeugdwelzijnswerk op voetbalvandalisme. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Er zijn twee oorzaken die ten grondslag liggen aan voetbalvandalisme. Het zoeken 
van erkenning is 66n. In het normale !even zijn deze jongens niets, bij het 
voetballen wel. Er staan bussen voor je klaar, er is een speciaal yak voor je 
geregeld en de politie staat voor je klaar. De media spelen een belangrijke rol. Het 
is voor hen heel belangrijk de media te halen. Ze hebben allemaal een plakboek met 
foto's van de club en artikelen en foto's van gebeurtenissen waar ze zelf een rol in 
speelden. Het 'rellenboek' is onder de jongens een soort diploma. 
De andere oorzaak vormt de kick. Veel jongens werken in de bouw, opperen een 
beetje of zijn stratemaker. Daar haal je geen bevrediging uit. De scholieren vinden 
het op school allemaal maar blabla. Echt kicken kunnen ze er niet. Die zoeken en 
vinden ze bij het voetbal. Het ontbreek voetbalvandalen aan creativiteit om hun kick 
uit onschuldiger vermaak te halen. 
Er zijn twee 'harde kernen'. Er is een groep van 30 tot 40 supporters die bij elke 
uit- en thuiswedstrijd aanwezig is. Die jongens IcnokIcen graag, maken stampei. Zij 
zijn niet gauw bang en het zijn voetballiefhebbers. Daarnaast zijn er jongens die 
alleen bij risico-wedstrijden komen om te Icnokken. Dit zijn de echte rotzooimakers. 
Harde-kern-vandalen zijn lang niet allemaal randgroepjongeren, maar zij kenmerken 
zich door een ontoereikend stelsel van normen en waarden. Een aantal jongens komt 
natuurlijk wel uit zwakIce milieus, maar veel toch ook uit de middenklasse. Nogal 
wat jongens hebben ouders die in de flowerpower beweging zaten, hippies waren en 
in een vrije opvoeding geloofden. Alles kan en ervaar alles maar, hebben de 
jongens geleerd. Het gedrag van voetbalvandalen is vaak ook niet meer dan 
verkenning van de grenzen. Ze proberen uit te vinden wat de consequenties zijn van 
het overschrijden van regels. De echte vandalen, dat zijn er maar een paar, daar 
komen we steeds meer achter. Deze jongens zitten zo in een neerwaartse spiraal dat 
er nauwelijlcs meer wat aan te doen is door middel van maatschappelijk werk. 



18. Sande, H. van de 
Ontsnappingspogingen uit een vicieuze cirkel; preventieve benadering van 
voetbalvandalisme 
Jeugd en samenleving, 18e jrg. (1988) nr. 5 (mei) pp. 265-281 

Een beeld wordt geschetst van het verschijnsel voetbalvandalisme, maár dan vooral 
gericht op mogelijkheden van preventie. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Bijna alle problemen rond het voetbalveld komen voort uit een competitie tussen 
vijandige Sides. Doel van deze competitie is het verwerven van prestige. De meest 
typische uitingen van voetbalvandalisme, zoals vernielen en 'de beest uithangen', 
zijn dan ook indirect, ze zijn gericht op het vergroten van prestige en ontzag, maar 
zonder confrontatie. Wanneer de confrontatie direct is, blijft de meerderheid van de 
fans toch op afstand van elkaar. Het zijn slechts de hardere supporters die actief het 
directe contact met de tegenstander opzoeken. Enerzijds geven de supporters aan dat 
het met het vechten wel meevalt, anderzijds doen ze hun best een zo rauw en hard 
mogelijk beeld te schetsen. De directe krachtmeting is dus een veel beleden wens, 
maar ze wordt zelden geheel gerealiseerd. 
Rivaliteiten tussen steden en clubs krijgen door het voetballen een pasklare en 
herhaalde gelegenheid om in daden omgezet te worden en elk incident, elke 
confrontatie levert argumenten voor een volgende uitbarsting. Rellen ontstaan niet 
zomaar vanzelf, ze moeten door de betrokkenen gecreeerd worden. Dit gebeurt in 
drie fasen. In de periode voorafgaand aan de betreffende dag bespreken degenen die 
voelen dat er jets staat te gebeuren de mogelijke loop van de gebeurtenissen en 
maken ze plannen: de planningsfase. Op de dag zelf dient men zoveel mogelijk 
Siders op de juiste plaatsen aanwezig te hebben en werkt men toe naar het scheppen 
van een spannende situatie: de mobilisatiefase. Wanneer de situatie spannend 
genoeg is geworden, kan het geweld uitbarsten: de agressiefase. Een nieuwe fase 
kan slechts ingaan als de vorige is doorlopen. Sommigen schijnen maar al te graag 
bereid om het voorbereidende werk te doen en gewelddadige initiatieven te 
ontplooien als zich een gelegenheid voordoet. De meerderheid lijkt echter een soort 
voorbeeld of excuus nodig te hebben om tot actie over te gaan. Veruit het grootste 
deel bestaat uit toeschouwers en meelopers. 
Om hoeveel voetbalvandalen gaat het? Het geschatte aantal rumoerige supporters is 
ongeveer 4.500. Zij vormen een recruteringsgroep voor de 'echte' vandalen. Deze 
laatste groep die actief deelnemen aan het voetbalvandalisme is wezenlijk kleiner, 
ongeveer 1.500 man groot. Binnen deze groep bevinden zich de 300 personen die 
omschreven kunnen worden als de 'harde kern'; ongeveer 50 in elk van de vier 
grote steden en jets meer dan 10 gemiddeld voor de middelgrote steden. 
Om wat voor mensen gaat het? Uit eerder onderzoek en registraties blijkt dat het 
om jongens gaat in de leeftijd tussen 14 en 20 jaar (80%). De hardere supporters 
staan positief tegenover geweld en zijn betrelckelijk onverschillig voor de gevolgen. 
Zij hebben een andere waarneming van situaties zoals die zich rond het veld 
voordoen dan de gewone supporters. Aankomende voetbalvandalen leren de 'juiste 
kijk' van de ouderen en ze lijken ook zeer gemotiveerd om dat te doen. Het lijkt 
redelijk te veronderstellen dat de sterk op krachtsverhoudingen, prestige en 



geweldsbeleving gerichte waarneming een produkt is van de ontwikkelingen van de 
laatste twintig jaar. We zien een betreklcelijk kleine groep die een grote bereidheid 
tot geweld vertoont, en dat zeker niet alleen op het voetbalveld. De wat minder 
harde vandalen vertonen onder normale omstandigheden veel meer gelijkenis met de 
gewone supporter en van hen kunnen we dan ook verwachten dat ze meer 
aanleiding nodig hebben om tot geweld over te gaan, ondanlcs hun verbale uitingen. 

19. Uffelen, R.P. van, A.G. van Dijk en N.C. Hilhorst 
Derde voortgangsverslag experimentele projecten voetbalvandalisme en jeugdwelzijn 
Amsterdam, Bureau Criminaliteitspreventie, 1988 

In deze voortgangsrapportage wordt in vogelvlucht een overzicht gegeven van de 
voorgeschiedenis van de experimenten en de belangrijkste doelstellingen en 
doelgroepen van de experimenten. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Met name Ajax, Feyenoord en (waarschijnlijk in mindere mate) PSV hebben een 
'boven-lokale' aanhang, hetgeen met zich meebrengt dat een niet onaanzienlijk deel 
van de jongeren die tot de Sides van die clubs behoren uit andere plaatsen komt. Bij 
de overige clubs is de Side veel meer plaatsgebonden en soms zelfs sterk 
buurtgebonden. 

20. Valk, P. van der 
Politie Utrecht, FC Utrecht supporters, voetbalvandalisme; een verslag 
Utrecht, Gemeentepolitie Utrecht, 1988 

In dit rapport wordt weergegeven hoe het beleid van de Utrechtse gemeentepolitie 
ten aanzien van voetbalvandalisme zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De FC Utrecht supporters zelf zeggen dat zij, wat betreft het voetbalvandalisme, de 
voorlopers zijn geweest. Volgens historische overzichten van voetbalvandalisme-
incidenten is dit inderdaad het geval. De supportersgroep geeft een heterogene 
indruk. Volgens de supporters zelf hebben de meesten werk. Een onderzoek onder 
80 supporters bij een uitwedstrijd bevestigt deze uitspraak. Slechts 8 supporters 
waren werkloos. De rest had (vast) werk of zat nog op school. Er zijn zelden 
meisjes in de groep. Bij uitwedstrijden hooguit 1 op de 70. Er zijn weinig jongens 
die tot minderheden behoren. De vaste kern bestaat uit 80-120 supporters die bij 
elke wedstrijd aanwezig zijn. Bij risicovolle uit-wedstrijden breidt de groep zich uit 
tot zo'n 350-500 personen. Voor de jongeren geldt dan het argument 'dat er wat 
kan gebeuren'. 
Een onderzoek onder 110 de bij het CIV geregistreerde voetbalvandalen geeft de 
volgende kenmerken te zien; 
- marmelijk; 
- de meesten zijn 18-21 jaar (76%), 37% is ouder dan 21 jaar; 
- de meeste misdrijven worden gepleegd door 16- en 17-jarigen; 
- 63.7% zijn als verdachten van andere zaken bij de politie bekend; 
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- 54.5% is first offender op het moment van registratie bij het CIV; 
- 45% komt uit een probleem-buurt; 
In Utrecht zijn goede ervaringen opgedaan met het doen van huisbezoeken bij 
jongens die regelmatig tegen het plegen van strafbare feiten aanzitten. De bedoeling 
is de jongen en de ouders te waarschuwen voor het te laat is. Daarbij komt dan dat 
de jongen en ook zijn ouders weten dat er op hem gelet wordt. Sinds de politie 
meereist is het aantal incidenten afgenomen; grootscheepse vernielingen in treinen 
zijn niet meer voorgekomen. Supporters hebben het gevoel serieus te worden 
genomen. Er ontstaat een band tussen supporters en meereizende politie. 
Aan de andere kant zijn de supporters niet meer anoniem, en lcunnen dus herkend 
worden bij het begaan van strafbare feiten. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
thuiswedstrijden. Ze weten dat ze sneller herkend worden en riskeren daardoor 
minder. Een supportersgroep die als een kudde wordt behandeld, zal zich eerder als 
een beest gedragen. 

Literatuur 1989 

21. Berendsen, J. 
Supportersproject de Hamslag; praktijkverslag supporterswerk 
Den Bosch, Stichting de Hamslag, 1989 

Dit is een verslag van het supportersproject dat vanaf februari 1986 startte onder de 
vleugels van het jongerencentrum "De Hamslag" in Den Bosch. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Stenen gooien, vechtpartijen, het gooien van vuurwerk en bommen, provoceren van 
politieagenten, vernielen van stadions en treinen/bussen, etc. zijn bezigheden die de 
voetbalvandaal karakteriseren. Kortom zij grijpen het voetbalspel aan om de 
openbare orde te verstoren. Over het algemeen wordt verbaal geweld niet als 
voetbalvandalisme gezien. Een uitzondering daarop vormt het gebruik van 
racistische en fascistische taal. 
Voetbalvandalen zijn niet te vinden in een van de maatschappelijke kaders. Ze zijn 
te vinden in alle geledingen. Wel is het verhoudingsgewijs zo dat meer 
voetbalvandalen uit de sociaal 'lagere' milieus komen. Tijdens dit project is 
duidelijk geworden dat voetbalvandalen over het algemeen opvoedingsproblemen 
hebben en dat er vaak een beperkte groep is met een duidelijke psychische afwijking 
(in de vorm van een gedragsstoornis). Een paar individuen hebben een hele grote 
negatieve invloed op de groep. 
Een te vrije opvoeding is bij een aantal voetbalvandalen debet aan hun gedrag. Er 
zijn nogal wat ouders die zelf opgegroeid zijn met de ideeen uit de jaren '60. Zij 
hebben hun kinderen opgevoed met het begrip 'alles moet lcunnen en mogen en 
autoriteiten accepteren wij niet'. De meeste ouders van voetbalvandalen trekken 
zich niets, of zeer weinig, aan van hetgeen hun zoon of dochter in zijn/haar vrije 
tijd doet. Thuis gelden vaak strakke regels, maar buiten de deur vallen de regels en 
de controle van de ouders weg. 
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Er is geen sprake van een groep voetbalvandalen in Den Bosch. Er zijn meer dan 
10 groepen die weer onder te verdelen zijn in subgroepje. De groepen wisselen ook 
nog vaak van samenstelling. Op doordeweekse dagen zij er geen of nauwelijks 
contacten tussen de leden van de groepen. De groepen voetbalvandalen kunnen 
verdeeld worden in verschillende categorieen: 
- De harde kernleden zijn de voortreldcers. Op rustige momenten staan ze 

verspreid over het vak, maar ze blijven in de buurt van elkaar. Als het gaat 
spannen en bij het betreden/vertrekken van treinen/bussen en stadions bevinden 
zij zich vooraan. Je moet daarbij van je maten op aan kunnen. Weglopen doe je 
niet, tenzij het massaal gebeurt. Vooral bij uitwedstrijden zijn zij degenen die 
vooruitreizen om de boel vast op z'n kop te zetten. Van alle groepen is deze 
groep het moeilijkste te bereiken. 

- De meelopersgroep is de grootste en belangrijkste groep. Zij houden van 
voetbal en versmaden ook een relletje niet als het maar veilig blijft. De echte 
confrontaties laten zij over aan de harde kern. Zij nemen geen initiatieven voor 
een rd l en blijven in de tweede linie. 

- De harde kernleden in spe (ook wet de 'slopersgroep' genoemd) willen graag 
tot de harde kern behoren. Ze zijn daarvoor echter nog te jong, te nieuw, of 
hebben nog niet genoeg lef of uitstraling. Ze moeten zich nog bewijzen. Zij zijn 
de opjutters en provoceerders die het dichtst bij het vak van de tegenpartij 
staan. Ook zijn zij vaak de slopers in treinen en bussen. Dit alles is bedoeld om 
geaccepteerd te worden door de harde kern. 

- De opfokkers zijn eigenlijk geen groep maar individuen die, meestal met z'n 
tweeen, in diverse subgroepen terug te vinden zijn. Zij lopen geen enkel risico 
want ze doen verder niets. Vooral de harde kern in spe en de meelopers staan 
onder invloed van de opfolcIcers. 

- De grijze massa supporters gedragen zich als supporter zonder zich 
vandalistisch te gedragen. Soms corrigeren ze de eerder genoemde groepen, 
soms ondersteunen zij ze. 

- De relschoppers en sensatiezoekers horen bij geen van de genoemde groepen. 
Ze zijn alleen aanwezig bij risico-wedstrijden en ze houden niet of nauwelijks 
van voetbal. Ze komen alleen om rotzooi te trappen. 

De stuwende factoren van voetbalvandalisme zijn: economische situatie, sociaal-
culturele situatie, opleidingssituatie, leeftijd(sfase), en opvoeding/thuissituatie. 
De treklcende factoren zijn: verlies anonimiteit (winnen geeft status), passief gedrag 
omzetten in spanning en de sleur breken, optreden in groep, publiciteit/aandacht, 
voorbeeldfunctie andere steden. 
Voetbalsupporters gaan zich voornamelijk te buiten aan vandalistisch gedrag voor 
de kick. Anders gezegd, de spanning en sensatie die men beleeft tijdens het 
voetballen en het randgebeuren erom heen is zo spannend, dat het zelfs verslavend 
werkt. Je telt mee, je bent iemand, er wordt rekening met je gehouden als 
voetbalvandaal. Agenten staan klaar om je te begeleiden en op te vangen. Er 
worden extra treinen ingezet. De media besteden er aandacht aan. De tegenpartij 
staat klaar als 'ontvangstcomite. Er worden speciale vakken voor je vrijgehouden. 
Je bent een toeristische attractie en men is nog bang voor je ook! Af en toe voel je 
je adrenaline stromen als er weer een spannende knokpartij of slooppartij aan de 
gang is. 



Rol van de media 
Supporters zijn gek op publiciteit. Aandacht (zowel positief als negatief) van 
binnen- en buitenlandse lcranten, radio en tv voor voetbalvandalisme is een 
belangrijke drijfveer voor de voetbalvandaal. Het 'hoogtepunt' is als de tv aandacht 
besteed aan jouw daden. Veel aandacht voor een bepaalde supportersgroep 
stimuleert de andere supportersgroepen de aandacht naar zich toe te trekken door 
bepaalde acties (bommen). Bijna alle voetbalvandalen hebben een 'rellenboek' en 
video's met artikelen en beelden van hun 'Side' en ook soms van andere 'sides'. 

22. Brug, H.H. van der, en J. Meijs 
Effect-evaluatie project voetbalvandalisme en jeugdbeleid; resultaten van een 
voormeting 
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Stichting 'Het Persinstituut', 1989 

Dit is het verslag van de voormeting van een effect-evaluatie die een verheldering 
dient te bieden ten aanzien van de vraag of de subdoelstelling (vergroten binding 
supporters-club) wordt bereikt en of daardoor het voetbalvandalisme vermindert. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
De voormeting is uitgevoerd onder supporters van acht clubs, te weten supporters 
van zes clubs (Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, FC Den Haag en PEC Zwolle) 
waar experimenten zijn opgezet en twee clubs (FC Groningen en MVV) waar geen 
experimenten zijn opgezet. Vragenlijsten van 385 supporters zijn verwerkt. 
Daarnaast vonden diepte-interviews plaats met 282 supporters. Vergeleken met 
eerder onderzoek was de gemiddelde leeftijd hoger, namelijk 19 jaar en 4 maanden. 
De aanwas van jonge voetbalvandalen is gering. 
Opmerkelijk is het lage opleidingsniveau van de supporters, lager zelfs dan hun 
eigen vader. Er is echter binnen de steekproef geen verband gevonden tussen 
opleidingsniveau en participatie in voetbalvandalisme. De schoolcarriere is meestal 
problematisch; velen braken de opleiding af. Men spijbelde vaak, veelal als gevolg 
van conflicten met leraren. Hier is wel een verband met voetbalvandalisme 
aangetroffen. Dit laatste geldt ook voor de mate waarin ouders het gedrag van hun 
kinderen controleren. 
Er is geen samenhang gevonden tussen werkloosheid en voetbalvandalisme. Wel is 
een onevenredig hoog percentage van de voetbalvandalen werkloos ten opzichte van 
leeftijdsgenoten. Meer dan de helft van de respondenten was al langer dan een jaar 
werkloos en velen hadden zelfs geen arbeidsverleden. Naarmate men korter heeft 
gewerkt voordat men werkloos werd, hoe meer voetbalvandalisme werd gepleegd. 
Voetbalvandalen verkeren veel buitenshuis. Activiteiten buiten de deur zoals, 
slenteren op straat en discobezoek vertonen samenhang met voetbalvandalisme. 
Belangrijke ontmoetingsplaatsen voor voetbalvrienden zijn: thuis, op straat en in 
coffeeshops, buurthuizen, jongerencentra, cafés en winkelcentra. Buurthuizen en 
jongerencentra zijn populair. Er wordt gepraat en gebiljart, maar ook veel 
gedronken en geblowd. Centraal staat de koffieshop waar men softdrugs koopt. 
Bezoek aan coffeeshops hangt sterk samen met participatie in voetbalvandalisme en 
met onmaatschappelijk gedrag. Men ontmoet daar vaak voetbalvrienden. Een andere 



populaire ontmoetingsplaats is het stamcafe met daaraan verbonden een hoog 
alcoholgebruik. 
Zowel alcoholgebruik als softdruggebruik vertonen samenhang met participatie in 
voetbalvandalisme. Een op de vier respondenten gebruikt dagelijks hash/marihuana. 
Er is een toenemende tendens tot cocalnegebruik (een op de zes respondenten). De 
genoemde middelen worden ook door elkaar en naast elkaar gebruikt. 
Het supportershome voorziet duidelijk in een behoefte gezien de grote belangstelling 
ervoor van de supporters, Vooral voetbalvandalen bezoeken het supportershome. 
De trouwe bezoekers met een lange carriere als voetbalsupporter zijn sterker 
geneigd tot voetbalvandalisme dan degenen die minder vaak komen. Bijna driekwart 
van de respondenten beschouwt zichzelf als 'Sider'. Een Side is niet perse de plaats 
waar voetbalvandalen zich bevinden. Bepaalde vandalen houden zich juist niet op in 
het yak uit strategisch oogpunt. Veel respondenten noemen zich 'harde kerner'. 
Inmiddels zijn er meer dan marginale contacten tussen vertegenwoordigers van 
verschillend Sides. Ook zijn er contacten met buitenlandse supporters. Samenhang 
tussen deze contacten en voetbalvandalisme is echter niet geconstateerd. 
Geconcludeerd wordt dat, gezien de attitudes en gedragingen van de supporters van 
het achttal clubs, rond ieder van de onderzochte verenigingen een potentieel tot 
voetbalvandalisme blijkt te bestaan. Niet alleen in omvang, ook qua intentie is een 
toename te zien vanaf 1983. 

23. Brug, H.R. van der, en J. Meijs 
Waarom de Nederlandse supporters niet vochten bij de EK in Duitsland 
Tijdschrift voor criminologie, 31e jrg. (1989) nr. 3, pp. 169-194 

Het onderzoek naar de sociale achtergronden van supporters bij de EK in Duitsland 
bracht een aantal belangrijke verschillen tussen vandalen en niet-vandalen aan het 
licht. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
De leeftijd van de respondenten varieerde tussen de 14 en 45 jaar. Verreweg de 
meeste respondenten (83%) vielen binnen de leeftijdsklasse tussen 17 en 23 jaar. In 
Duitsland waren gemiddeld iets oudere supporters aanwezig. Alle opleidingen waren 
vertegenwoordigd onder de respondenten. Wel is duidelijk dat voetbalvandalen over 
het algemeen een lagere opleiding hebben dan vergelijkbare andere supporters. 
Belangrijke factoren die ook uit eerder onderzoek naar voren kwamen, zijn de 
geringe mate van effectieve controle door ouders, moeizame schoolcarriere 
(conflicten met leraren en medeleerlingen) en slecht arbeidsperspectief. 
Naarmate men minder vaak lid is van een sportclub is men meer geneigd tot het 
plegen van voetbalvandalisme. Van de leden van een sportclub participeert ruim 
48% nooit in voetbalvandalisme. Voor de niet-leden is dit percentage 21.1%. 
Lidmaatschap van een sportclub zou een remmende werking op voetbalvandalisme 
lcunnen zijn. 
Wat betreft vooroordelen en discriminatie komt uit dit onderzoek de subculturele 
betekenis van de Side voor vooroordelen naar voren. De houding en vijandigheid 
ten opzichte van andere supporters is het sterkst ten aanzien van Ajax-supporters 
(50.3% van de supporters van andere clubs zeggen een hekel te hebben aan 



supporters van Ajax). Ook supporters van PSV en FC Den Haag worden vaak in 
negatief verband genoemd. 
(zie ook informatie onder 12) 

24. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1988-1989 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1989 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante 
informatie inzake het voetbalseizoen 88/89. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Het aantal combi-reizen is gestegen waardoor er ook een aanzienlijke stijging is te 
zien in het aantal met een combi-regeling vervoerde supporters. Het vooruitreizen is 
echter ook flunk toegenomen. Vooral groepen Ajax- en Feyenoord-supporters reizen 
bijna elke wedstrijd vooruit in aantallen van 50 tot 300. Dit is een probleem omdat 
deze supporters op andere tijdstippen en locaties verschijnen waardoor de politie 
niet kan anticiperen. De supporters proberen in contact te komen met de 
thuissupporters en vernielen van alles wat men zo al tegenkomt. Ook veroorzaken 
zij vernielingen in de voile stadsbussen waarin geen effectief toezicht mogelijk is. 
De oorzaak van het vooruitreizen is het volledige toezicht (zelfs met behulp van 
video) bij de combi-reizen waar men onderuit wil komen. Een ander probleem is 
het gegeven dat dergelijke groepen soms zonder plaatsbewijzen het stadion in 
probeert te komen. Dit lukte in bepaalde gevallen door de omvang van de groep en 
het ontbreken van voldoende personeel en politie. Buscombi-reizen leveren minder 
problemen op dan treincombi-reizen. 
Bij 4 van de 5 risico-wedstrijden die 's avonds werden gespeeld vonden escalaties 
plaats. Het lijkt daarom verstandig geen risico-wedstrijden in de avonduren te laten 
spelen. 
Het voetbalvandalisme is dit seizoen weer gestegen ten opzichte van het vorig 
seizoen. De leeftijdsopbouw van de probleem-supporters stijgt nog steeds. Het lijkt 
alsof er een vast bestand van probleem-supporters bestaat dat weinig jeugdige leden 
krijgt. 
Het aantal aangehouden personen in verband met voetbalvandalisme bedroeg 950. 
Het aantal recidivisten bedroeg 16.2% van het totaal aantal geregistreerde personen 
in dit seizoen. In het vorige seizoen was dit percentage 26.3%. Het aantal strafbare 
feiten is met 20% toegenomen. De twee opvallendste wijzigingen zijn: 
- stijging van het aantal openlijke geweldplegingen; 
- spectaculaire daling van aanhoudingen inzake discriminatie. 
Zorgelijk is de toename van het aantal geweldsdelicten dat nu 85% van alle delicten 
betreft. Discriminatie-delicten waren dit seizoen minder prominent aanwezig en/of 
minder individueel herleidbaar. Het binnensmokkelen van Stanley-mesjes, 
zelfgemaakte explosieven, stiletto's etc. blijft een probleem. 



25. Dijk, A.G. van, N.C. Hilhorst e.a. 
Experimenten voetbalvandalisme en jeugdwelzijn; een tussenstand 
Amsterdam, Bureau Criminaliteitspreventie, Stichting Het Persinstituut, 1989 

In dit rapport wordt een tussenstand gepresenteerd van een zestal experimentele 
projecten ter preventie van voetbalvandalisme. De zes projecten zijn in 1988 van 
start gegaan bij Ajax, FC Den Haag, FC Utrecht, Feyenoord, PEC Zwolle en PSV 
Eindhoven. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Opvallend is dat in alle lokaties ook contacten zijn gelegd met harde kernleden; 
hoewel deze Side-supporters in de meeste experimenten niet tot de doelgroep 
behoren. Het blijkt namelijk dat de supporterscoOrdinatoren letterlijk en figuurlijk 
niet om deze supporters heen kunnen. Om contacten te kunnen leggen met (andere) 
Side-supporters moeten zij op z'n minst worden gedoogd door de harde kern. 
De wijze waarop de politie in de 'ontvangende' gemeente tegen bezoekende 
supporters optreedt, kan agressief gedrag van de Side-supporters uitlokken. 
Vergeleken met de andere supportersgroepen is het buurthuis en het 
jongerencentrum onder de Ajax- en PSV-supporters het minst populair. 
Het mislukken van het experiment met het passensysteem heeft de aanwas van 
nieuwe Side-supporters versterkt en ze het gevoel van 'onaantastbaarheid' gegeven. 
(zie voor nadere informatie onder 22) 

Literatuur 1990 

28. Adang, O.M.J. 
Geweld en politie-optreden in relsituaties 
Tijdschrift voor de politie, 52e jrg. (1990) nr. 2 (feb.) pp. 57-60 

Conclusies en aanbevelingen uit een observatie-onderzoek bij 78 risico-wedstrijden 
in het betaalde voetbal en 139 protestdemonstraties. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Voetbalvandalisme wordt in het algemeen niet veroorzaakt door gebeurtenissen op 
het veld, zoals omstreden beslissingen van scheidsrechters of gewelddadig gedrag 
van spelers. De aanwezigheid van rivaliserende supporters is voldoende om tot 
geweld over te gaan. Het geheel van de gegevens lijkt maar een conclusie toe te 
laten: het weren van uitsupporters is in principe de meest effectieve maatregel ter 
bestrijding van voetbalvandalisme. Aangezien gebleken is dat groepsondersteuning 
een belangrijke factor is, wordt hiermee ook de groep verantwoordelijk gemaakt; 
iets dat met justitiele maatregelen onmogelijk is. Onzeker is daarbij in hoeverre 
verplaatsing van voetbalvandalisme zal plaatsvinden; het kan in ieder geval niet 
worden uitgesloten. 
Het is onjuist te veronderstellen dat mensen in massa's zich grotendeels op 
ongeveer dezelfde manier gedragen en dat mensen in massa's zich als gevolg van 
hun aanwezigheid in de massa bij uitstek emotioneel of impulsief zouden gedragen. 

60 



27. Adang, O.M.J. 
Geweld en politie-optreden in relsituaties 
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990 

Doel van dit onderzoek is onder meer het ontrafelen van de interactieketen tussen 
politie en voetbalvandalen, het nagaan hoe de gedragingen elkaar wederzijds 
beInvloeden en wat daarvan de effecten zijn. Het observatie-onderzoek is verricht 
bij 78 voetbalwedstrijden, 139 protestacties en 8 'feestelijke gebeurtenissen'. 
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Het massa-gedrag staat namelijk onder invloed van dezelfde factoren die ook bij 
andere sociale interacties van belang zijn. Zelfs in sterk geescaleerde situaties zijn 
er grenzen aan wat mensen bereid zijn te doen. Er zijn we! 'massafactoren' die bij 
lcunnen dragen aan geweldsescalaties, zoals: 
- de beperkte mogelijkheden om informatie te verwerven; 	. 
- veel mensen kunnen tegelijk een gelijksoortige keuze lcunnen maken; 
- mensen in een massa hebben vaak de mogelijkheid de kans op persoonlijke 

sancties te verkleinen; 
- mensen verzamelen zich soms om (heftige) emoties te uiten. 
Geweld in groepssituaties wordt vooral gepleegd door jonge mann.en. Zij vinden het 
blijkbaar leuk en spannend om geweld te gebruiken; ook als er geen aanwijsbare 
externe aanleiding of objectief doe! is. Eenmaal op gang gekomen gewelddadig 
gedrag is vrijwel onmogelijk systematisch te beinvloeden. Wel is het mogelijk 
invloed uit te oefenen op het ontstaan en de herhaling van dit gedrag. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Meer dan de helft van het geweld treedt op zonder direct herkenbare aanleiding. 
In absolute zin werd het grootste aantal geweldsinitiatieven vertoond tijdens de 
wedstrijd (54%), deze fase duurde ook verreweg het langst. In totaal werd 83% van 
alle geobserveerde geweldsinitiatieven binnen het stadion of in de directe omgeving 
van het stadion vertoond. Uitsupporters waren verantwoordelijk voor 66% van het 
geweld zowel binnen als buiten het stadion. 
Het gooien van voorwerpen naar mensen of objecten kwam het meeste voor. Deze 
voorwerpen die men gooide waren ter plekke aanwezig, minder vaak werd met 
meegebrachte voorwerpen gegooid. Opvallend was de zeldzaamheid van angstige en 
vluchtreacties, alsmede de afwezigheid van positieve (verzoenende) reacties. 
Negeren van het geweld kwam als reactie het meeste voor. Expliciete afkeuring van 
geweld vanuit de groep was zeldzaam. 
Bij wedstrijden tussen twee risicoclubs werden twee keer zoveel geweldsinitiatieven 
genomen door supporters. Een verklarende factor kan zijn dat er naar verhouding 
meer uitsupporters aanwezig zijn dan bij andere wedstrijden. Hoe meer 
uitsupporters, hoe meer geweld verwacht kan worden. Er werd ook meer geweld 
geconstateerd als de groepen uit- en thuissupporters binnen gooi-afstand zaten. 
Het geweld wordt vrijwel altijd gepleegd door jongens/mannen tussen 15 en 22 jaar. 
De meeste geweldsinitiatieven werden gestart door 1 individu. Gemiddeld werd het 
initiatief tot geweld genomen door 4 personen. Zelfs na escalatie was massaal 
geweld zeldzaam. In alle gevallen vormde het aantal geweldplegers minder dan 10% 
van de totale geobserveerde groep. Ten opzichte van alle aanwezigen in het stadion 



was het aantal geweldplegers zelfs kleiner dan 1%. De rest van de groep bleef 
echter niet passief. In 47% van de gevallen vertoonde een groter aantal personen 
van de groep de intentie tot geweld door middel van schelden, bedreigen of 
uitvallen naar de tegenpartij (thuissupporters of politie). Dit kon oplopen tot 80% 
van de totale groep. 
Geconstateerd werd dat een toenemend aantal vooruitreizende groepen (groter dan 
50 personen) ruim voor het begin van de wedstrijd aankwamen. Zij gingen in geen 
enkel geval rechtstreeks naar het stadion. In vijf van de zes observaties zorgden 
deze groepen voor incidenten buiten het stadion. 
Het lijkt erop dat de geweldstraditie en de banden tussen supporters van een Side 
zijn gegroeid (vooral in de regelmatige confrontaties met rivaliserende supporters en 
de politie), wat een bestendigende factor is voor voetbalvandalisme. 
Supporters gebruikten over het algemeen frequent hash. In geweldssituaties 
gedroegen sommigen zich zo uitzinnig dat het vermoeden bestond dat zij sterk 
onder invloed waren. 
(zie voor nadere informatie onder 26) 

28. Ahlers, J.B.A. 
Het spel der vandalen 
Psychologie, 9e jrg. (1990) nr. 8, pp. 31-35 

Uit onderzoek blijkt dat wat voor buitenstaanders een chaotische bende lijkt te zijn 
in werkelijkheid een zeer gereglementeerde orde is. Er bestaan duidelijke 
rolverdelingen en vaste gedragspatronen. Het vandalisme doorloopt enige fasen, 
waarbij het spelelement lange tijd voorop staat. 

62 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Voetbalvandalen voelen zich onlosmakelijk verbonden met het team en de 
resultaten. Deze groep, bestaande uit jongens tussen vijftien en achttien jaar, wil 
niet alleen meeleven maar ook meedoen. Voetbalvandalen voelen zich een groep die 
duidelijk afwijkt van de rest van de toeschouwers. Ze hebben zich een eigen naam 
aangemeten en kleden zich in speciale (club)kleuren. Ook het felt dat ze te alien 
tijde afgezonderd van de rest van het publiek worden gehouden, op staantribunes 
die nog het meeste weghebben van kooien, versterkt het idee dat ze een aparte 
groep zijn. Binnen deze groep wordt gezocht naar duidelijk herkenbaar en stereotiep 
gedrag waaraan iedereen zich kan conformeren. Een belangrijke drijfveer voor het 
supportersgedrag is de rivaliteit met andere Sides. De tegenstander moet zowel 
binnen als buiten het veld afgetroefd worden. Binnen een Side lcunnen kansarme 
jongeren status verwerven door gedrag te vertonen dat hen in de 'normale wereld' 
juist problemen oplevert. Het populaire idee dat voetbalvandalen niet voor het 
voetbal maar voor het vandalisme komen, klopt niet. Siders zijn fanatieke 
aanhangers van de club. Voor het behalen van een overwinning voelen ze zich 
persoonlijk verantwoordelijk. Ze kunnen zich tijdens een wedstrijd helemaal 
uitleven. Ze zingen, scanderen, halen practical jokes uit en kijken hoever ze kunnen 
gaan voor de politie ingrijpt. Ook de processen die zich binnen een massa afspelen 
worden als prettig ervaren. 



29. Blitterswijk, H. van, en H. van Velde 
Coaching en voetbalvandalisme 
Jeugd en samenleving, 20e jrg. (1990) nr. 12 (dec.) pp. 732-743 

In Den Haag probeert men momenteel jonge voetbalsupporters individueel en 
persoonlijk te begeleiden door coaches in te schakelen. 
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Veel Siders zijn van school gegaan of gestuurd en zijn werkloos. Ze bevinden zich 
in de semi-criminele sfeer en zijn daar ontevreden over. Ze hebben vaak het gevoel 
dat de maatschappij hen in de steek gelaten heeft. Door de week vervelen ze zich en 
tijdens het voetbal lcunnen ze hun frustraties kwijt. 

Rol van de media 
De media spelen een dubieuze rol bij het opbloeien en instandhouden van 
voetbalvandalisme. Ze leren indirect vandalen hoe een voetbalvandaal zich behoort 
te gedragen. Daarnaast wakkeren ze de rivaliteit aan tussen de verschillende Sides. 
Ze brengen de confrontaties tussen supporters groot in het nieuws en verplichten de 
Sides op die manier om bij een volgende confrontatie eventueel gezichtsverlies goed 
te maken of behaalde overwirmingen te verdedigen. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Het merendeel van de Haagse jongerencentra, buurthuizen en coffeeshops vormen al 
vrij lang ontmoetingsplaatsen voor jonge supporters van FC Den Haag. Na het 
weekend doen de jongens daar regelmatig verslag van de afgelopen wedstrijd en de 
steevast daarbij behorende randverschijnselen. Ze kijken in Icranten op zoek naar 
verslagen van gebeurtenissen die ze als kicks hebben ervaren. 
Deze jongens hebben een tekort aan adequate handelingsalternatieven. Ze kunnen de 
vele problemen die ze ontmoeten (by. op school en op de arbeidsmarkt) nauwelijks 
het hoofd bieden. Sommigen proberen hun leefsituatie te verbeteren door naast hun 
uitkering nog wat bij te verdienen. In het dagelijkse leven functioneren ze niet 
goed. Met geld omgaan is erg moeilijk en velen weten niet hoe een instantie als de 
Sociale Dienst of het Bureau Huisvesting werkt, en wat een verzekering eigenlijk is. 
Ze gebruiken nogal veel alcohol en softdrugs. Het blowen geeft status. Verder 
wordt er steeds vaker cocaine gebruikt. Hun gedrag moet gezien worden tegen de 
achtergrond van het ouderlijk milieu. Vaak is er sprake van een instabiele 
gezinssituatie, een gebroken gezin, affectieve verwaarlozing of niet voldoende 
aandacht en controle van beide ouders. 
De jongens zijn bang voor de politiehonden, ze lcunnen er niets tegen beginnen. 
Voor de agenten zelf zijn ze niet bang omdat die berekenbaar zijn. Ook voor de 
paarden hebben ze ontzag, hoewel dat niet voor hun berijders geldt. Bij het 
schelden ontzien ze ook elkaar niet. Ze vertonen een groot incasseringsvermogen, 
zoals blijkt uit stoeipartijtjes. Die lijken gewelddadig maar zijn toch aan regels 
gebonden. Slaan en stompen in het gezicht is verboden. Krabben is taboe, omdat 
meisjes dat doen. De voetbalwedstrijden van FC Den Haag zijn voor deze jongens 
vaak de enige afleiding. Als de prestaties op het veld niet naar hun zin is of als er 
provocaties zijn van de supporters van de tegenpartij, reageren zij zich af. Als je 	• 



als supporter met de politie te maken hebt gehad (op wat voor wijze dan ook) 
ontleen je daar binnen de Side status aan. 

30. Bruins, P. 
Voetbalsupporters, bierfietsen en fluitjesgevechten; evaluatie-onderzoek 
supportersproject De Hamslag, Den Bosch 
Utrecht, Willem Pompe Instituut, 1990 

Doel van dit onderzoek was het vaststellen van de situatie van het project, zowel 
van de ontwikkelingen van het voetbalvandalisme en de supportersgroep in Den 
Bosch, als van de organisatorische aspecten van het project. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Bij groepen voetbalsupporters blijkt er een vaste rolverdeling te zijn. Er zijn 
mensen die gevechten uitloldcen, die in de gevechten voorop gaan, personen die het 
initiatief nemen en personen die alleen maar meelopen. Deze rollen zijn op termijn 
verwisselbaar. Een meeloper kan op den duur gaan behoren tot de zogenaamde 
'harde kern', de initiatiefnemers van gewelddadigheden. Onderscheiden worden de 
volgende vier groepen: 
- Harde Kern; 
- Meelopers: 
- Harde Kern in spe; 
- Relschoppers en Sensatiezoekers. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de laatste categorie niet van voetbal houdt, 
wat voor de andere groepen wel geldt. 
De promotie van FC Den Bosch naar de eredivisie kon worden gezien als een 
'triggering event' voor het voetbalvandalisme. Men zag al uit naar de confrontaties 
met FC Utrecht vanwege hun vandalistische reputatie, waarop men in Den Bosch 
nogal jaloers was. Voor het vechten gaven de supporters in dit onderzoek als 
redenen op: Men moest het territorium en de naam (het imago) van de club 
verdedigen, en het wordt beter gevonden om de eerste klap uit te delen dan te 
ontvangen. In de filosofie van de supporters kon FC Den Bosch zelf iets doen aan 
het vandalisme door beter te gaan spelen. Als de club goed speelt, zouden de 
supporters zich prima gedragen tenzij de politie de gevechten zou uidoldcen. 
Het tijdstip waarop voor de supporters de wedstrijddag begon was afhanlcelijk van 
de aantrekkelijkheid van de tegenstander (club en aanhang). Bij interessante 
tegenstanders begon de dag rond 11.00 uur, het tijdstip dat men zich bij het station 
verzamelde. De verzarneltijd varieerde sterk door factoren als tegenvallende 
resultaten van de club, het weer, of het de avond daarvoor gezellig was in de stad 
e.d. Het verzamelen bij het station nam gedurende het onderzoek af en het tijdstip 
werd steeds later. De oorzaak daarvan is onduidelijk. 
Op de verzamelplaats worden door de supporters nieuwtjes uitgewisseld, waarbij 
opviel dat de wedstrijd van die dag zelden onderwerp van gesprek was. Het waren 
meestal sterke verhalen over knokpartijen, gemeenschappelijke bekenden, auto's en 
de gokhal. De supporters van de tegenpartij worden als ze arriveren uitgebreid 
bekeken en begeleid met provocerend geschreeuw. De supporters hebben een fijne 
neus om supporters van de tegenpartij te herkennen ook al zijn niet als zodanig 
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herkenbaar. Loslopende supporters(groepen) zonder begeleiding worden ook lastig 
gevallen. Het sein voor vertrek naar het stadion wordt ten slotte gegeven door een 
invloedrijke supporter of door de supporterscoOrdinator. 
In het stadion is de Side verdeeld in vele subgroepjes, waartussen soms grote 
rivaliteit heerst, zoals bijvoorbeeld tussen de supporters uit de stad Den Bosch en 
die uit de omringende plaatsen. Die supporters worden 'boeren' genoemd. Bij rellen 
zijn wel vaak dezelfde personen betrokken maar men kan niet spreken van een 
harde kern omdat zij uit verschillende subgroepjes afkomstig waren. 
De sfeer op de side was zeer afhankelijk van het spelverloop. Saai spel 
veroorzaakte baldadig gedrag, duwpartijen of het meer ingrijpende 'terrace-diving': 
het zich met een aanloopje op lager staande toeschouwers storten. Soms hing er een 
apart sfeertje, te vergelijken met een naderende onweersbui. Dit was goed te 
merken als men tussen potentiele relschoppers stond. Er hing dan een voelbare 
spanning in de lucht die elk moment tot ontlading kon (en moest) komen. Die 
ontlading volgde dan als reactie op een spannend wedstrijdverloop, provocatie door 
supporters van de tegenpartij, relbelustheid van de eigen supporters en 
opstelling/reactie van de politie. 
Na de wedstrijd bleven de supporters soms nog bij het stadion om supporters van de 
tegenstander op te vangen. Als het regende, ging men echter snel naar huis. 
Vrienden van aangehouden supporters verzamelen zich soms bij de politiebureaus 
om ze op te wachten. Wanneer ook supporters van de tegenpartij zich in het 
politiebureau bevonden, verliep de confrontatie uitermate vriendelijk. Agressie van 
voetbalsupporters lijkt daarom meer gericht op personen als lid van een groep dan 
op die personen zelf. De volgende confrontatie vond ondertussen plaats op het 
station. Of dat lukte was een kwestie van snelheid; wie is er eerder, de politie of de 
supporters. Ook waren hierbij niet-agressieve supporters aanwezig. Men sloot het 
voetbaluitstapje af als de supporterstrein in de verte verdween. 
Bij uitwedstrijden was er meer sprake van een groepsgevoel, meer saamhorigheid. 
Alleen in de groep had men enige bescherming tegen aanvallen van de tegenpartij. 
Bedreigde supporters werden in het midden van de groep gehouden en soms zelfs 
vermomd door met anderen kledingstukken te ruilen. Er bestaat een bepaalde 
gedragscode binnen de groep ter bescherming en als er rottigheid werd uitgehaald. 
Binnen de groep zijn de leidersfiguren al snel herkenbaar. Zij staan vooraan als er 
jets te doen is, hangen als eerste in de hekken, maar zijn ook spoorloos verdwenen 
als er gevochten wordt. Om de leidersfiguren heen hangen groepjes die de leider 
overal volgen. Soms worden supporters gevraagd zich bij de harde kern aan te 
sluiten. Dat laatste gebeurde vooral bij de zogenaamde "boeren" (lomp persoon met 
veel let) en "beren" (door breedte, kracht en verschijning respect afdwingend 
persoon). De "boeren" en de "beren" moeten zich in de harde kern wel als zodanig 
gedragen anders worden ze weer uitgestoten. 
Het 'ideale' harde kernlid voldoet aan de volgende kenmerken: 
- nooit bang (althans dit niet laten merken); 
- mannelijk geslacht en 'macho-gedrag'; 
- goed lcunnen vechten; 
- Boschenaar (met bijbehorende tongval); 
- aangehouden geweest door de politie; 
- te vertrouwen door de overige harde kernleden; 
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- gekleed in dure merken sportkleding (niet noodzakelijk betaalde kleding); 
- de club en de stad trouw; 
- groot stemvolume; 
- zingt 'toffe' liederen; 
- blowt; 
- heeft een snelle auto (hoeft niet duur of nieuw te zijn); 
- staat op de zwarte lijst bij een aantal horeca-gelegenheden; 
- is van minstens twee scholen verwijderd; 
- houdt van voetbal. 
Hoe meet van deze kenmerken men heeft, hoe beter men voldoet om toe te kunnen 
treden. De groep relschoppers die niet van voetbal houden en alleen voor de rellen 
komen, is een groep die veel kleiner is dan men denkt. 
De volgende redenen kunnen genoemd worden voor het verlaten van de 
supportersgroep: 
- het bereiken van een bepaalde leeftijd, waardoor men zich niet meer thuis voelt 

in de groep; 
- het aangaan van een vaste relatie; 
- een vaste baan; 
- 'verstandig geworden' (zich uit eigen beweging terugtrekIcen uit de groep); 
- doorschuiven naar zwaardere vormen van criminaliteit; 
- het slecht presteren van FC Den Bosch; 
- niet meet zoveel te beleven op de tribune; geen aansluiting meer bij groepen; 
- effecten van hulp- en dienstverlening. 

31. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1989-1990 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1990 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante 
informatie inzake het voetbalseizoen 89/90. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De tendens in eerdere evaluaties, dat de risicosupporters minder frequent per trein 
danwel combi-trein reizen, lijkt zich voort te zetten. Het vooruitreizen is opnieuw 
toegenomen, zij het met slechts 3%. De problemen van het verschijnen van 
supportersgroepen op locaties en tijdstippen zijn daardoor niet afgenomen. Ook 
mengen vooruitreizende risicosupporters zonder kaartjes zich onder de aangekomen 
groep combi-reizigers om zo ongecontroleerd het stadion binnen te komen en om 
soms ook mee tentg te reizen met de combi-reizigers. De tendensen die zich 
voordoen bij de grote risico-clubs zijn nu ook waarneembaar bij een aantal andere 
clubs uit de middelgrote steden zoals NAC en Vitesse. Het gevolg daarvan is een 
toenemend aantal groepen risicosupporters, ook bij clubs uit de eerste divisie. 
Bij 14 van de 21 risico-wedstrijden (67%) die in de avond werden gespeeld, hebben 
zich problemen met voetbalvandalen voorgedaan. Bij risico-wedstrijden die bij 
daglicht werden gespeeld ontstond in 43% van deze wedstrijden openbare orde 
problemen. 



Het vermoeden bestaat dat door het alcoholverbod in de stadions supporters zich te 
goed doen aan alcohol voordat zij het stadion binnengaan. Zorgelijk is het 
geconstateerde toenemende gebruik van soft- en harddrugs bij groepen 
risicosupporters. In combinatie met alcohol kunnen deze drugs een versterkend 
effect hebben op het gedrag. 	 . 
Er zijn dit seizoen weer meer personen aangehouden en geverbaliseerci in verband 
met voetbalvandalisme dan in de afgelopen twee seizoenen. Ook het aantal 
recidivisten is gestegen van 16.2% in seizoen 88/89 naar 21% in dit seizoen. Er is 
nog steeds een verminderde aanwas van jonge voetbalvandalen. De gemiddelde 
leeftijd van de voetbalvandaal stijgt daardoor. De probleemgroep lijkt uit een 'vast 
bestand' te bestaan. 
Het aantal strafbare feiten is met 3.8% gestegen ten opzichte van het vorige 
seizoen. Het totale aantal geweldsdelicten is afgenomen van 85% in seizoen 88/89 
naar 74% in dit seizoen. Wel is het aantal mishandelingen toegenomen. Ook feiten 
onder de noemer 'discriminatie' en 'belediging' blijken beiden fors toegenomen te 
zijn. Er is echter geen informatie bekend noch zijn er tendensen waargenomen van 
toename van invloed van rechts-extremistische groepen. Len bijzonder vervelende 
ontwilckeling dit seizoen is de toenemende mate waarin supporters zelf explosieven 
fabriceren. Deze explosieven worden steeds zwaarder en daardoor gevaarlijker. 

32. Hilhorst, N.C., M. Horde en A.G. van Dijk 
Supporters Midden-Noord F.C. Den Haag; een doelgroeponderzoek onder side-
supporters 
Amsterdam, Bureau Criminaliteitspreventie, 1990 

Dit onderzoek vond plaats onder 70 supporters van FC Den Haag in het kader van 
het experiment "Voetbalvandalisme-Jeugdwelzijn". 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Ruim de helft van de onderzochte jongeren (54%) is tussen de 17 en de 22 jaar oud 
en wonen bij hun ouders thuis. De meesten wonen in Den Haag (84%), 
voornamelijk in de wijken Laaklcwartier, Schilderswijk, Spoorwijk en Transvaal. De 
meeste jongeren (37%) werken in beroepen waarvoor een LBO-opleiding vereist is. 
34% is werkloos. De rest (29%) is nog schoolgaand. 75% van de jongeren heeft 
problemen op school met leraren en medeleerlingen. Van de werkloze jongeren is 
het grootste deel meer dan een jaar werkloos. 
De meeste vrije tijd worden buitenshuis doorgebracht met bezoeken van een buurt-
of jongerencentnim, kaarten en op straat slenteren. Binnenshuis is televisie kijken 
een zeer geliefde bezigheid. Gelezen wordt er nauwelijks met uitzondering van de 
voetbalbladen. De meeste jongeren (74%) sporten ook zelf (met name voetbal) en 
vaak (52%) meerdere keren per week. Het grootste deel (63%) heeft een vriendin. 
70% gaat regelmatig naar een buurthuis of jongerencentrum om daar voornamelijk 
te praten en te drinken, gevolgd door biljarten en blowen. Ruim tweederde van de 
jongeren komt regelmatig (21 daarvan zelfs dagelijks) in coffeeshops. lets minder 
dan de helft bezoekt regelmatig een stamcafe. Het voorgaande houdt in dat door de 
onderzochte jongeren regelmatig alcohol wordt gedronken en hash en marihuana 
wordt gerookt. 38% van de jongeren gebruikt dagelijks softdrugs. Eenvijfde deel 
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nuttigt dagelijks alcohol en acht jongeren gebruiken minstens een keer per week 
cocaine. Een meerderheid van 63% blowt onderweg van en naar een wedstrijd en 
tijdens de wedstrijd. Vooral bij jonge supporters is het blowen populair. Voor een 
voetbalwedstrijd drinlct 59% alcohol. 
Het grootste deel van de jongeren bezoekt elke week een voetbalwedstrijd (81%) en 
75% bezoekt al langer dan vier jaar de wedstrijden van FC Den Haag: 91% staat in 
het Side-yak. De meeste jongeren reizen met de combi-regeling. Zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden ontmoeten ze eerst hun vrienden op een vaste ontmoetingsplaats, 
alvorens naar de wedstrijd te gaan. 
De meerderheid (61%) rekent zichzelf tot de harde kern. Hiervan behoort 65% tot 
de leeftijdsgroep 17-21 jaar. Er is geen samenhang geyonden tussen de 'typische' 
Sider en het opleidingsniveau. Er zijn relatief minder werklozen (43%) die tot de 
harde kern behoren, dan schoolgaande (61%) en werkende (70%) jongeren. Harde 
kernleden blowen vaker, vechten vaker tijdens, voor en na de wedstrijd, worden 
vaker opgepakt door de politie. 
Een groot aantal jongeren (44%) is wel eens opgepakt door de politic in verband 
met vernielingen of vechtpartijen. Overigens blijkt dat 90% van de jongeren zich 
wel eens schuldig heeft gemaakt aan (lichte) vonnen van delinquent gedrag. Het 
meest gebruikte wapen bij vechtpartijen is een mes. 23% zegt wel eens een wapen 
te hebben gebruikt tijdens een wedstrijd. Eenderde vindt relletjes rond wedstrijden 
spannend en leuk. lets meer dan de helft van de jongeren (52%) zegt vaker naar 
voetbalwedstrijden te gaan kijken als er een kans is op relletjes. De meeste jongeren 
gaan een vechtpartij niet uit de weg en gaan helpen als vrienden bij vechtpartijen 
zijn betrokken. 75% zegt werkelijk een hekel te hebben aan Ajax-supporters. Er 
bestaat in het algemeen onder de supporters een breed draagylak voor eerlijke 
gevechten met supporters van de tegenpartij; voor vandalisme en wapengebruik 
tegen onschuldige supporters bestaat minder waardering. 

33. Hogeschool Eindhoven 
Voetbalvandalisme Project Eindhoven; wat te doen na het experiment? 
Eindhoven, Hogeschool Eindhoven, 1990 

Dit adviesrapport gaat in op de yoortgang van het Vandalisme Project Eindhoven. 

Achtergronden van voetbalvandaten 
De Side-supporters zijn geen homogene groep. Ze bestaan uit de harde kern, 
meelopers en beginnelingen. Er is een systeem van verhoudingen, rangorde en 
doorstroming. Het opleidingsniveau en de positie op de maatschappelijke ladder is 
zeer yerschillend. Voor sommigen staat de wedstrijd voorop, voor anderen de kans 
op rellen. Het voetbal biedt hen: 
- wekelijks vermaak bij uitstek, passief als toeschouwer en voor de meesten ook 

actief als speler bij een voetbalvereniging; 
- de gelegenheid voor avontuur, voor grensverkenning en -overschrijding; 
- de trefplaats van een duidelijk herkenbare tegenstander waaraan je je krachten 

kunt meten; 
- de kans om georganiseerde rotzooi te trappen; 
- de nabijheid van de profs, de afspiegeling van het grote succes; 



- de mogelijkheid tot eigen 'heldendaden' met een hoge publiciteitswaarde. 
Een groot deel van de Side-supporters komt niet uit Eindhoven maar uit de gehele 
regio. PSV is geen plaatselijke club. Men verzamelt zich bij jongens thuis. Er is 
geen centraal trefcentrum. 

34. Stichting Rijn-Side 
Inventarisatie problematische supportersgroepen B.V.O. Vitesse 
Arnhem, Stichting Rijn-Side, 1990 

In dit rapport worden de achtergronden beschreven van de problematische Vitesse-
supporters. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Bij Vitesse zijn twee duidelijk herkenbare groepen supporters te onderscheiden. Te 
weten de zogenaamde Spijker-Side en het Rijn-Front. De Spijker-side is begin jaren 
zeventig ontstaan toen Vitesse voor het eerst in de eredivisie speelde. Nadat Vitesse 
naar de eerste divisie degradeerde broldcelde de groep rumoerige supporters 
langzaam af. Een aantal werd Ajax- of Feyenoord-supporter en bezocht liefst de 
uitwedstrijden van deze clubs omdat er dan meer te beleven was. De 'oude' groep 
Spijker-Side supporters bestaat niet meer. Zij zijn de harde kern gaan vormen van 
het Rijn-Front of zijn 'overgelopen' naar Ajax/Feyenoord of zij hebben zich 
teruggetrokken als actieve Side-supporter. 
De huidige Spijker-Side is nu weer uitgegroeid naar een groep van ongeveer 100 
personen. De gemiddelde leeftijd is tussen de 15 en 20 jaar. Ze zijn bij vrijwel alle 
uit- en thuiswedstrijden aanwezig en distantieren zich van knolcpartijen. Ze dragen 
geen opvallende kleding. Ook de sportkleding en joggingpakken zijn niet van 
bekende dure merken. Ze wonen bijna allemaal in achterstandswijken. De jongeren 
die nog thuis wonen kunnen het in de regel aardig vinden met ouders, ook als ze 
uitwonend zijn. 
De scholing is over algemeen slecht. Een voortgezette (beroeps)opleiding is niet 
afgemaakt of nooit gevolgd. Het merendeel is werkloos of heeft slecht betaalde baan 
van korte duur via uitzendbureaus. De meeste vrije tijd wordt thuis doorgebracht 
voor de televisie, al dan niet met behulp van video. Ze houden van Nederlandstalige 
muziek met de nadruk op smartlappen en levensliederen. Ze gebruiken weinig 
alcohol en softdrugs zijn taboe. De snackbar wordt regelmatig bezocht en ook in de 
stadions worden veel friet en snacks geconsumeerd. 
Bij uitwedstrijden spreken ze af met elkaar. Ze reizen soms met een zelf geregelde 
bus, met eigen vervoer of met de combi-trein waarbij ze ervoor zorgen niet te dicht 
bij de Rijn-Front-Siders te zitten. Ze hebben in het stadion hun eigen kreten en 
aanmoedigingen. Ze zoeken ook geen confrontaties op met andere supporters. 
De Rijn-Front-supportersgroep bestaat uit ongeveer 80 jongeren, waarvan zo'n 30 
de vaste kern vormen. De harde kern is altijd aanwezig, ook als het slecht gaat met 
Vitesse. Als het goed gaat kan de groep uitgroeien naar 150 tot 200 jongens. Ze 
komen uit diverse wijken van de stad en uit omliggende gemeenten. De oudere 
Rijn-Fronters (20-25 jaar) wonen zelfstandig. De kleding bestaat uit oude en 
gemakkelijk zittende kleding (spijkerbroek, T-shirt en sportschoenen) vanwege 
eventuele knokpartijen. 



Het merendeel van de jongens is in opleiding of heeft een opleiding gevolgd. Dit 
loopt van LTS tot Havo. Ongeschoolde jongeren zijn niet of nauwelijks aanwezig. 
Zij die werken hebben meestal vast werk, varierend van de bouw tot kantoorwerk. 
De vrije tijd wordt doorgebracht in het centrum van Arnhem, met name in 
gelegenheden waar hardrock wordt gedraaid. Doordeweekse contacten hebben ze 
onderling nauwelijks contact. Ze zoeken elkaar niet op en spreken niet met elkaar 
af. Maar als er iemand in nood is, wordt direct bijstand verleend. De harde 
kernleden binnen deze groep hebben wel een vriendschappelijke band en zoeken 
elkaar thuis op waar muziek (voornamelijk hardrock) wordt gedraaid en video's 
worden gekeken. 
Er is in deze groep sprake van extreem hoog alcoholgebruik. Dit maakt deel uit van 
de groepscultuur. Met name voorafgaand aan uitwedstrijden wordt veel gedronken. 
Het alcoholverbod in combi-treinen vinden ze niet erg. De lage reiskosten zijn dan 
belangrijker. Naast alcohol wordt het gebruik van softdrugs onderling 
aangemoedigd. Zo'n 20 tot 30 jongeren gebruiken regelmatig drugs, ook vaak in 
combinatie met alcohol, wat het 'uit de bol gaan' versneld. 
Bij thuiswedstrijden gaan groepen uit diverse wijken afzonderlijk naar het stadion 
en ontmoeten daar de rest van de groep. Na afloop gaat men ook weer afzonderlijk 
terug naar de wijk. De groep Rijn-Fronters zit niet in het stadion om bewust rotzooi 
te trappen. Ze zijn echte supporters en stormen en masse naar voren tegen de 
heklcen als Vitesse scoort. Daarna gaan ze weer massaal terug naar de tribune waar 
ze elkaar hard op hun plaats terugduwen. De harde kern-leden bevinden zich boven 
de rest en duwen het hardst waardoor ze zelf niet in het gedrang komen. De 
supporters van de tegenpartij worden alleen verbaal beledigd en uitgedaagd. Er 
zitten geen buitenlandse jongeren in de groep. Bekend is dat een aantal jongeren lid 
is of sympathiseert met een extreem-rechtse groep in Arnhem. Er zijn vlaggen met 
fascistische opdruk in beslag genomen. 
Met name de informele leiders gebruiken racistische/discriminatoire taal. Deze 
leiders zetten de lijnen uit als er actie ondernomen moet worden en hebben veel 
invloed op de rest van de groep. Onder hen staan een aantal jongeren die zonder 
tegen te spreken hun opdrachten uitvoeren. Daarna komen de jongens die 
boodschappen doen, zoals eten en drinken halen. Onderaan de trap staan de jongens 
die zich nog moeten waarmaken en de sulletjes die tot vennaak dienen. Soms 
worden informele afspraken gemaakt met personen van andere Sides om 
gezamenlijk op te trekken tegen bijvoorbeeld supporters van buitenlandse clubs. Het 
is voor het aanzien van de Side van belang dat de krant wordt gehaald, het liefst 
een landelijke. 

Literatuur 1991 

35. Adang, O.M.J. 
Gedrag van mensen tijdens rellen 
In: Defares, P.B. en J.D. van der Ploeg (red.) 
Agressie; determinanten, signalering en interventie 
Assen, Van Gorcum, 1991, pp. 51-67 
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Beschrijving van het gedrag van mensen tijdens voetbalwedstrijden en protestacties. 
Het onderzoek richt zich op de processen die gewelddadig gedrag in groepssituaties 
op gang brengen en het verloop en de beeindiging ervan bepalen. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Het onderzoek maakt duidelijk dat zowel bij voetbalwedstrijden als protestacties het 
geweld vooral komt van bepaalde min of meer vaste en ervaren risicogroepen 
bestaande uit mannelijke personen tussen globaal 15 en 25 jaar. Behalve voor het 
bereiken van een objectief doe! (instrumentele agressie) is het blijkbaar vooral voor 
jonge mannen vaak spannend en leuk om geweld te gebruiken, dat niet reactief is en 
waarvoor geen aanwijsbare externe aanleiding is. 
Gemiddeld waren slecht 3 tot 4 personen actief betroklcen bij het plegen van 
geweld, zelden meer dan 50 personen en nooit meer dan 10% van de betrolcken 
groepen. Een algemene trent is dat naarmate gedragingen minder risicovol zijn 
(voor de uitvoerder zelf en/of voor anderen) het aantal personen dat het gedrag 
vertoont groter is. 
Uit het onderzoek blijkt dat mensen in massa's zich niet bij uitstek 'emotioneel' 
gedragen. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te dragen. In veel gevallen is er 
sprake van geweldsvoorbereidende handelingen, zoals het meenemen van wapens. 
Personen blijken duidelijk te kiezen voor het soort gedrag dat ze willen vertonen. 
Doelwitten van geweld worden niet willekeurig gekozen, maar staan in relatie tot 
het hoofddoel. Mogelijke individuele repercussies, zoals de kans of effectief 
politieoptreden beinvloeden de kans op geweld. Een groot deel van het geweld trad 
op zonder direct daaraan voorafgaande externe aanleiding. Eenmaal gestart geweld 
in massale situaties kan niet of nauwelijks meer systematische beinvloed worden 
door externe factoren. 
(zie ook onder 26 en 27) 

39. Boerma, J. 
Preventie van voetbalvandalisme niet meer dan symptoombestrijding 
Groningen, Z.uitg. 1991 
(scriptie R.U. Groningen) 

In deze scriptie wordt getracht typen voetbalvandalen te onderscheiden. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Voetbalvandalen opereren in groepen die meestal zijn genoemd naar het vak (de 
Side) waarin zij moeten staan in het stadion. Voor de gehele Side geldt dat het er 
om gaat dat zij bewijzen superieur te zijn aan de aanhangers van de tegenpartij. 
Alle activiteiten zijn hierop gericht. Dit geschiedt volgens duidelijk omschreven 
regels waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Men laat z'n gezag gelden 
door o.a. het verdrijven van supporters van hun plaatsen in het stadion, het 
verhinderen van een zich aaneensluiten tot een grote groep door de tegenpartij en/of 
het afhalen van bezoekende supporters op het station, waarbij de supporterstrein 
regelmatig met stenen wordt bekogeld. 
In tegenstelling tot Engels onderzoek zijn voetbalvandalen in Nederland niet alleen 
afkomstig uit het arbeidersmilieu en bovendien is er geen samenhang tussen het 



lidmaatschap van een side en het werkloos zijn. Hun tolerantie tegenover 
normoverschrijding is erg hoog. 
De harde kern in Nederland bestaat uit zeer gewelddadige supporters. Liefst 64% 
vindt dat de gepleegde gewelddadigheden nooit te ver gaan. De leden van de harde 
kern hebben een beduidend lager opleidingsniveau dan de overige Side :leden. In 
veel gevallen hebben ze een opleiding niet afgemaakt en zijn ze werkloos. Er zijn 
vrijwel altijd problemen met ouders, politie, drugs en alcohol. Buiten het 
voetbalvandalisme plegen ze vaak ook andere delicten. 

37. Brug, H.H. van der, en J. Meijs 
Effectevaluatierapportage Voetbalvandalisme en Jeugdwelzijn 
Amsterdam, Stichting Het Persinstituut, 1991 

De effectevaluatie gaat in op de betekenis van een aantal omstandigheden die 
bepalend zijn voor het sociale klimaat waarvan de supporters deel uitmaken. Ook 
wordt ingegaan op veranderingen in de aard en omvang van het voetbalvandalisme 
zelf. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
De gemiddelde leeftijd van de doelgroep was bij de voormeting (1989) 19 jaar en 4 
maanden. Bij de nameting (1990) was dit opgelopen naar 20 jaar en 8 maanden. 
Ook volgens cijfers van het CIV is de gemiddelde leeftijd van aangehouden 
supporters hoger dan eerdere jaren. 
In de nameting is een uitermate zwak verband aangetoond tussen het feit dat men 
afkomstig is uit een gebroken gezin en participatie in voetbalvandalisme. Het lijkt 
niet van belang of er ouders zijn, maar hoe ze er zijn. Met name is het van belang 
of de sociale controle door de ouders effectief is. Het verband tussen de mate van 
effectieve sociale controle door ouders en participatie in voetbalvandalisme is zowel 
bij de voormeting als de nameting aangetoond. De gezinssituatie is dus van beperkte 
betekenis voor voetbalvandalisme. 
Er is geen verband aangetoond tussen eventuele werkloosheid van de vader en 
participatie in voetbalvandalisme. Het werkloosheidspercentage van de vaders van 
de respondenten is niet uitzonderlijk. Ook is er geen verband tussen opleiding van 
de vaders en voetbalvandalisme. Weliswaar is het opleidingsniveau aan de lage 
kant, maar niet uitzonderlijk. Er is ook geen verband tussen werkloosheid van de 
supporter en participatie in voetbalvandalisme aangetoond. 
Het opleidingsniveau van de supporters is over het algemeen uitzonderlijk laag, in 
veel gevallen zelfs lager dan hun vaders. De opleiding van de supporters is van 
structurerende betekenis met betrekking tot de vraag of men deel uitmaakt van de 
subcultuur van gewelddadige supporters, maar is niet van betekenis voor de mate 
waarin men participeert. Dit laatste hangt wel samen met problemen op school. Het 
persoonlijke falen is een belangrijke factor voor het voetbalvandalisme in 
Nederland. 
Hoe meer men geneigd is buitenshuis te verkeren in de vrije tijd, hoe meer men 
participeert in voetbalvandalisme. Zowel in de voor- als de nameting blijkt dat 
buurthuizen en jongerencentra zich verheugen in grote populariteit van de 
respondenten (bijna 40%). Ook coffeeshops en stamcafes worden veel bezocht en 
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vertonen samenhang met participatie in voetbalvandalisme. Verreweg het grootste 
deel van de onderzochte supporters beoefent zelf actief sport (meestal voetbal). Ook 
vechtsporten zijn populair. 
Er is tevens verband aangetoond tussen ander onmaatschappelijk (delinquent) gedrag 
en voetbalvandalisme. Wie zich te buiten gaat aan diverse vormen van . kleine 
criminaliteit is sterk geneigd in voetbalvandalisme te participeren. Daarnaast is het 
zo dat voetbalvandalen in toenemende mate de kans lopen om ooit te worden 
opgepakt voor hun gedragingen. Er is in de nameting wel een afname geconstateerd 
in participatie in kleine criminaliteit. 
Uit het onderzoek blijkt dat de betekenis van discriminatie als verklarende factor 
voor voetbalvandalisme is toegenomen. Deze toename blijkt uit de voor- en 
nameting. De discriminatoire opvattingen zijn verhevigd. 
Ruim 50% van de respondenten gebruikt enkele keren per week alcohol. Ruim 30% 
gebruikt iedere dag marihuana of hash. Onderweg naar voetbalwedstrijden wordt 
alcohol gedronken en geblowd. Er is een positieve samenhang te zien tussen 
voetbalvandalisme en alcohol- en druggebruik. Er is bovendien een toenemend 
cocalnegebruik geconstateerd (24.3% van de respondenten). 
Vrijwel alle respondenten gaan regelmatig naar het voetballen kijken. De meesten 
uitsluitend naar betaald voetbal. Het bezoek aan zowel uit- als thuiswedstrijden is 
iets teruggelopen, van 73% naar 66%. Het bezoek van risicowedstrijden is echter 
even hoog gebleven (68%). lets meer dan de helft (58%) beschouwde zich in de 
nameting als Sider. Dit is aanzienlijk lager dan bij de voormeting (72%). Men 
identificeert zich dus minder met de Side. Er is sprake van een forse mate van 
nonchalance ten aanzien van het voetbal als kijkspel, alsmede een overeenkomstige 
nonchalance ten aanzien van de gevolgen van gewelddadige gedrag voor anderen. 
Een andere kenmerkende attitude van voetbalvandalen is de beperlcte bereidheid om 
sociale controle uit te oefenen. Verraden vormt blijkbaar een ernstige aantasting van 
een sociale norm binnen de Side. 79% verraadt niet iemand, ook al gooit hij een 
levensgevaarlijke born. Slechts 33% is geneigd om een knolcpartij te voorkomen en 
48% is bereid het gooien van een born te voorkomen. Alleen het voorkomen van 
schade aan de club krijgt enige bijval (59%). 
(zie ook onder 22) 

38. Cachet, A. en E.R. Muller 
Beslissen over voetbalvandalisme; een permanent probleem 
Arnhem, Gouda Quint, 1991 

In dit bock wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een onderzoek naar 
voetbalvandalisme-beleid in vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht en Eindhoven. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Uit eerdere onderzoeken lijkt een 'modale' voetbalvandaal naar voren te komen. 
Die modale vandaal is jong, tussen de vijftien en de twintig, hij is van het 
mannelijk geslacht, op school heeft hij vaak problemen of hij doet (als hij werkt) 
weinig gekwalificeerd of inspirerend werk. Thuis wordt er niet erg op hem gelet. In 
tegenstelling tot andersluidende suggesties is hij wel degelijk geInteresseerd in en 
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actief betrokken bij het voetbal. Anders gezegd: hij komt niet touter en alleen om 
rellen te veroorzaken. 
Het verloop van de incidenten zelf heeft een min of meer voorspelbaar karakter. 
Len mobilisatie van mensen, die sommigen van te voren weloverwogen gepland 
hebben, gecombineerd met spanning, leidt onder de condities tot feitelijke agressie. 
Vooral het ten tonele verschijnen van of het feitelijk ingrijpen door de politie kan 
tot de overgang van mobilisatie naar agressie Leiden. 
Uit onderzoeken komt telkens naar voren dat voetbalvandalisme een plaats heeft 
binnen een bepaalde maatschappelijke context en past bij een bepaalde levensstijl. 
Er is daarbij sprake van een bedreigd arbeidersklasse-milieu. De betreffende 
jongeren raken in de knel omdat ze noch binnen hun eigen milieu, noch binnen de 
omringende milieus mee kunnen concurreren om kansen en prestige. 
Er is een samenhang geconstateerd tussen voetbalvandalisme en andere vormen van 
afwijkend en delinquent gedrag. Ook in andere situaties is men geneigd tot geweld. 
Dat blijkt uit de criminele antecedenten (los staand van het voetbalvandalisme) van 
een aanzienlijk deel van de geregistreerde voetbalvandalen. 
Psychologisch getinte onderzoeken bevestigen dat ook vandalen wet degelijk 
genteresseerd zijn in en betroldcen zijn bij het voetbal zelf. Wat op het voetbalveld 
gebeurt, heeft dan ook zeker invloed op het gedrag van vandalen op de tribune. Een 
verband tussen spelverruwing en vandalisme is nauwelijks aangetoond. Ook het 
verband tussen algemene normvervaging en voetbalvandalisme is niet verklaard. 
Het denken in termen van subculturen biedt een verklaring voor voetbalvandalisme. 
Dit gedrag is een alternatieve bron voor prestige bij sommige groepen jongeren. Ze 
zetten zich af tegen een dominante cultuur om in eigen (deviante) termen prestige te 
verwerven (aldus A.K. Cohen's subcultuurtheorie). Prestige is een motiverende 
factor voor vandalen. Nederlands onderzoek toont het belang van prestige-
overwegingen aan. Supporters vinden het fijn warmeer hun Side in de krant of op 
de televisie wordt genoemd en als er over hen wordt geschreven. Andere factoren 
die een rol (kunnen) spelen zijn: de fysieke toestand van het stadion, het gebruik 
door supporters van alcohol, civiel-technische kwaliteit van het stadion, stadion-
omgeving en aan- en afvoerroutes, aanwezigheid en optreden van ordehandhavers. 
Dit laatste is overigens voor de voetbalvandalen een bevestiging van hun 
(twijfelachtige) reputatie. Ook de spanning die opgeroepen wordt door het 
repressieve optreden van ordehandhavers, kan een stimulerende invloed hebben op 
de voetbalvandalen door de stress-situaties veroorzaakt door bijvoorbeeld ME, 
politiehonden, helikopters en fouilleren. Ordehandhavers bepalen voor een groot 
deel de verschijningsvorm van de problemen mee. 
Voetbal vormt in moderne samenlevingen een van de weinige mogelijkheden voor 
een collectief ritueel. Len vol stadion is een plaats waar grote groepen mensen nog, 
heel concreet, uiting kunnen geven aan een vorm van onderlinge solidariteit. Zowel 
supporters als stadsbesturen identificeren zich met 'hun' voetbalclub. De supporters 
ontlenen er voor zichzelf en jegens supporters van andere clubs prestige aan. 
Topvoetbal is een vorm van ontspanning voor velen. "Voetbal betovert, bekoort, 
flirt, verstomt, frustreert, drijft tot woede, wanhoop en walging, doet onze geest 
rennen en adem stolcken" (T. van Rietbergen en B. Bommelje - De bal, Utrecht, 
1989). Voetbal vormt een referentiekader voor grote groepen mensen. Het is een 



deel van de cultuur en vormt ook een eigen subcultuur met eigen normen, waarden 
en taal. 

Rol van de media 
De publieke opinie speelt een rol omdat het maatschappelijk probleem , 
voetbalvandalisme veel weg heeft van een vorm van 'morele paniek'. De 
massamedia kunnen gewild of ongewild een belangrijke rol spelen bij het 
bestendigen en uitbouwen van voetbalvandalisme als maatschappelijk probleem. Ze 
helpen supporters bij het verwerven van het door hen gezochte alternatieve prestige 
en ze spelen een cruciale rol bij het ontstaan van 'morele paniek'. De ritualisering 
en de ontwiklceling van het voetbalvandalisme is niet los te denken van de aandacht 
die het verschijnsel in de media krijgt. De media spelen een rol in een neerwaartse 
spiraal van toenemende onnist. Door aandacht te besteden aan voetbalvandalen 
neemt de angst voor vandalisme en vandalen toe. Dit leidt vervolgens tot meer 
media-aandacht en uiteindelijk ook tot meer repressief (overheids)optreden. De 
resultaten daarvan in de vorm van grotere aantallen aanhoudingen en 
veroordelingen, 'bevestigen' dan achteraf, zo lijkt het althans, dat men zich terecht 
zorgen heeft gemaakt. 
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39. Dijk, A.G. van, N.C. Hilhorst e.a. 
Eindrapportage experimenten voetbalvandalisme en jeugdwelzijn; onderzoek naar de 
resultaten van een jeugdwelzijnsbenadering van voetbalvandalisme in zes gemeenten 
Amsterdam, Bureau Criminaliteitspreventie, Stichting Het Persinstituut, 1991 

Dit is de eindrapportage van de effectevaluatie van experimenten in zes gemeenten 
met een sociaal-preventieve aanpak van voetbalvandalisme. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Binnen de groep risicosupporters kan een onderscheid worden gemaakt in een 
relatief kleine groep harde kernleden en een veel grotere groep meelopers 
waaronder potentiele harde kernleden. Harde kernleden zijn niet zelden betrokken in 
diverse vormen van delinquent gedrag. Zij organiseren en plannen confrontaties met 
rivaliserende supportersgroepen of andere tegenstanders (bijvoorbeeld onbekende 
politiemensen bij uitwedstrijden). Meelopers zijn relatief grote groepen jongeren die 
zich aangetrokken voelen door de spanning en sensatie van normoverschrijdend 
gedrag. Bij ongeregeldheden gaan ze meedoen als deze eenmaal zijn ontstaan. Een 
deel van deze jongeren heeft de potentie in zich om harde kernlid te worden. 
SupporterscoOrdinatoren moeten in de meeste gevallen tenminste door invloedrijke 
harde kernleden worden gedoogd, willen ze hun werk goed lcunnen doen. 
Het bereiken en beinvloeden van de doelgroep is bij Ajax en Feyenoord moeilijker 
te realiseren omdat een niet onaanzienlijk deel van de risico-aanhang van ver buiten 
Rotterdam en Amsterdam komt. 
De ervaringen die men in Rotterdam en Utrecht met het organiseren van activiteiten 
in/vanuit een supportershome heeft opgedaan, wijzen erop dat er voor gewaakt moet 
worden dat het supportershome verwordt tot een vrijplaats (waar mogelijk geblowed 
en gezopen wordt) voor de harde kernleden van de Side. 
Overzicht van aantallen harde kernleden en meelopers per club: 



Ajax (harde kern - ca. 200; meelopers - ca. 1000) 
Feyenoord (harde kern - ca. 150; meelopers - ca. 2350) 
PSV (harde kern - ca. 10; meelopers - ca. 100) 
FC Den Haag (harde kern - ca. 60; meelopers - ca. 900) 
FC Utrecht (harde kern - ca. 30; meelopers - ca. 120) 
(zie ook onder 23 en 38) 

40. Etman, 0. en O.R. Doosje 
Met bus en trein naar het voetbal; een gelukkige combinatie? 
Den Haag, Eysink, Smeets & Etman, 1991 

Verslag van een evaluatie van de zgn. combi-regeling. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Ten aanzien van de vraag of de combi-regeling supporters aantrekt of afstoot zijn de 
meningen verdeeld. Wel is zeker dat bij de grote risico-wedstrijden supporters 
massaal (inclusief grote delen van de harde kern) de bescherming zoekt van het in 
groepsverband reizen via deze regeling. Men wil zich dan ook graag als groep 
manifesteren. De combi-regeling werkt in zekere zin ook status-verhogend voor de 
supporters door de aandacht die aan hen wordt besteed. Ook is er een verschuiving 
opgetreden in de groep. Een relatief jonge groep supporters reist nog vaak per 
combitrein, de wat oudere (risico-)supporters voelen er niet zo veel voor om daar 
tussen te zitten en gaan daarom in toenemende mate op eigen gelegenheid. 
Het vooruitreizen (met name op eigen gelegenheid) neemt toe, maar voornamelijk 
van de risico-supporters en dan naar 'niet-risico-wedstrijden'. Vooral wanneer het 
reisdoel niet ver is, kiest men snel voor reizen op eigen gelegenheid omdat dit dan 
sneller en goedkoper is. Supportersverenigingen van Ajax en Feyenoord organiseren 
ook zelf frequent busreizen, ook als er een combi-regeling van toepassing is. 
Naar de mening van drs. J.P. van de Sande, sociaal-psycholoog te Groningen, is het 
succes van de combi-regeling deels te verklaren door de bescherming die de 
regeling biedt aan supporters, vooral bij risico-wedstrijden. Een andere verklaring 
van het succes is dat de supporters het systeem kennen. Problemen ontstaan juist bij 
een onbekende nieuwe situatie: onvoorspelbaar, nieuwe normen, meer geweld. 
Er zijn twee manieren om te 'overleven' voor een supporter: 
- deel uitmalcen van een groep die groter is dan die van de tegenpartij; 
- je als individu ontdoen van herkenbare tekenen als petjes, sjaaltjes en 

dergelijke, dus niet opvallen als supporter van de tegenpartij. 
Voor de risico-supporter is volgen Van de Sande van belang: anonimiteit, 
handelingsvrijheid en een bepaalde sfeer. Hiervoor is de harde kern deels 
afhanIcelijk van de grote groep meelopers. Wanrteer die aanwezig is, neemt de kans 
op agressie toe. Die sfeer bestaat uit allerlei vijandigheden naar supporters van de 
tegenpartij. Het vak met risico-supporters is een bron van 'ontploffingen', maar is 
op zich beter beheersbaar dan verspreiding van deze groep in het stadion. Dit kan 
aanleiding zijn tot allerlei incidenten, weliswaar wat kleinschaliger maar minder 
beheersbaar. Het is ook niet te verwachten dat er dan sociale controle zou ontstaan. 
Supporters zoeken voortdurend naar grenzen binnen het spel of het systeem, de 
institutie. Wanneer deze grenzen wegvallen, leidt dit tot een onvoorspelbare 



situatie. Afschaffing van de combi-regeling zal leiden tot veel eigen initiatief van 
supporters, kleinere groepen, meer ongeregeldheden, minder beheersbaarheid voor 
de politie en een hechtere band tussen de echte voetbalvandalen. 

41. Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
Voortgangsrapportage beleid voetbalvandalisme 
Z.pl., Landelijk Overleg Voetbalvandalisme, 1991 

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de ontwilckelingen ten aanzien 
van het voetbalvandalisme nadat het eindrapport van het LOV (zie onder 4) in 1987 
werd gepresenteerd. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Er is een tendens gesignaleerd van racistische uitlatingen en discriminatoir gedrag 
in de sport en in het bijzonder rondom voetbal. Hoewel niet met zekerheid kan 
worden vastgesteld of er sprake is van een toename van discriminatie, is er wel een 
stijging in de signalering ervan. Dit zou kunnen duiden op een zekere verheviging 
van dergelijk maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. 

42. Stokvis, R. 
Voetbalvandalisme in Nederland 
In: Franke, H., N. Wilterdink en Ch. Brinkgreve (red.) 
Alledaags en ongewoon geweld 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991, pp. 165-188 

Enige discussiepunten inzake voetbalvandalisme worden van commentaar voorzien. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Bij de politie circuleert het vermoeden dat de voetbalvandalen een 'vast bestand' 
vormen dat geleidelijk aan het verouderen is en - dat wordt echter niet gezegd - 
wellicht in de loop van de tijd zal verdwijnen. Dit vermoeden berust op 
ontwikkelingen in de CIV-gegevens over de periode tussen 1986 en 1990. 
Aangezien voetbalvandalisme in moderne zichtbare vorm in Nederland al voorkomt 
vanaf 1975, moet aangenomen worden dat er toch steeds nieuwe vandalen bijkomen. 
Men kan alleen zeggen dat dit de laatste jaren op wat oudere leeftijd gebeurt. 
Er is onzekerheid over afkomst en opleiding van voetbalvandalen. De overgrote 
meerderheid van hen is echter uit lagere milieus afkomstig, al behoren ze niet tot de 
jongeren die met het jeugdwerk te maken hebben. GesteId kan worden dat er een 
sterke associatie bestaat tussen voetbalvandalisme en het milieu van jongeren uit 
lagere sociale klassen met weinig schoolopleiding, zonder uit te sluiten dat ook een 
relatief klein aantal uit hogere klassen erbij betroklcen is. 
Een weinig opgemerkt kenmerk is dat leden van etnische minderheden niet veel 
voorkomen onder de voetbalvandalen. De sterke betroldcenheid bij de clubs die het 
voetbalvandalisme veronderstelt, vereist een mate van integratie in de Nederlandse 
samenleving die bij de meeste leden van minderheden niet bereikt is. 
Een kenmerk dat wel gesignaleerd is, maar veel te weinig aandacht heeft gekregen, • 
is het genoegen dat de voetbalvandalen aan hun gedrag ontlenen. De meeste leden 



78 

van de verschillende Sides zijn buitengewoon enthousiaste, fanatieke supporters van 
hun team. In hun gezelschap bevindt zich echter ook vaak een betreklcelijk klein 
aantal jongens dat meer op vechten en vernielen uit lijkt. Het zou echter onjuist zijn 
het voetbalvandalisme alleen in verband met hun optreden te brengen. Het bestaan 
van de zeer fanatieke Sides is de voorwaarde voor het 'succes' van degenen die op 
vechten en vernielen uit zijn. 
Een laatste opvallend kenmerk van voetbalvandalen is dat de deelnemers 
voornamelijk te vinden zijn onder de supporters van de grootstedelijke clubs. Dit 
zijn dan de clubs uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Gegeven de 
traditie van geweld tussen supporters van clubs uit naburige buurten, dorpen en 
streken rijst de vraag hoe het moderne grootstedelijke voetbalvandalisme verbonden 
is met die traditie. In beschrijvingen uit het verleden blijkt hetzelfde verschijnsel 
plaats te vinden als bij het hedendaagse vandalisme. Vechtlustige jongeren scharen 
zich ter gelegenheid van wedstrijden in een soort tijdelijk informeel groepsverband 
waarin zich een structuur van leiders en volgelingen voordoet. 
In de stelling dat voetbalvandalisme veroorzaakt wordt door toenemende 
spelverruwing tijdens wedstrijden, wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen 
de opwinding van supporters als gevolg van het wedstrijdverloop en het moderne 
voetbalvandalisme, waarbij informele groepen supporters er van meet af aan op uit 
zijn elkaar te bestrijden. Dit gedrag kan onmogelijk het gevolg zijn van spontane 
opwinding door het spelverloop. Er is een zekere mate van organisatie en ritueel, er 
worden liederen gezongen met geraffineerde teksten die vooraf zijn bedacht. Een 
belangrijk deel van het voetbalvandalisme vindt bovendien al plaats voordat de 
wedstrijd begint en na afloop. In treinen worden vernielingen aangericht door 
bezoekende supporters die vaak at opgewacht worden voordat ze bij het stadion 
zijn. Pogingen van de politie om dat te verhinderen leveren ook al mogelijkheden 
tot strijd op. De politie vormt echter niet het primaire doel van de acties van 
voetbalsupporters, zodat voetbalvandalisme niet als verzet tegen verburgerlijking 
van het voetbal opgevat kan worden. 
De aanwezigheid in het publiek van op vechten beluste jongere supporters kan ertoe 
bijdragen dat de opwinding als gevolg van het spelverloop kan uitlopen op 
gewelddadigheden. Dit uit de hand lopen van de opwinding van het publiek wordt 
ook gestimuleerd door het bestaan van andere tegenstellingen, bijvoorbeeld de 
rivaliteit tussen Amsterdammers en Rotterdammers. 
Wedstrijden van nationale voetbalteams kennen over het algemeen weinig 
vandalisme. Om een nationale Side te vormen zouden deelnemers van rivaliserende 
'club-Sides' moeten samenwerken. Dit vereist en mate van organisatie en 
samenwerking die niet eenvoudig is op te brengen. 
Een zwak punt van de meeste studies over voetbalvandalisme is dat de 
voetbalsituatie als vanzelfsprekend het uitgangspunt van de analyse is. Een 
vruchtbaarder uitgangspunt vormt de naar tijd en plaats wijd verbreide neiging van 
bepaalde categorieen jongens en jonge mannen om groepen te vormen en te vechten 
tegen andere groepen. Deze vechttraditie wordt tegenwoordig voortgezet in de vrije 
tijd bij cafés, disco's, kermissen, badplaatsen en voetbalstadions. 
De vaststelling dat veel voetbalvandalen het moeilijk hebben om aan de eisen die op 
school en bij het werk aan hen gesteld worden te voldoen, levert geen verdere 
verklaring voor hun gedrag. Net  als het genoegen dat zij aan vechten beleven, zijn 
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weinig succes op school en onbevredigend werk algemene kenmerken van jongeren 
uit de laagste milieus. Frustratie over dit gebrek aan succes is door eerdere 
onderzoekers niet vastgesteld. 
Voetbalvandalisme is niet meer alleen een grootstedelijk verschijnsel. Ook bij 
andere clubs uit middelgrote steden (Groningen, Eindhoven en Nijmegen) kennen nu 
meer vandalistische groepen. Toch is voetbalvandalisme in belangrijke .  mate een 
(groot)stedelijk verschijnsel gebleven. Daar zijn voldoende jongeren uit lagere 
milieus aanwezig om een Side van betekenis te vormen. In kleinere steden is dat 
moeilijker, maar lukt het beter naarmate de clubprestaties een groter aantal rekruten 
aantrekt. Ook deze ontwildceling wijst erop dat het voetbalvandalisme niet als een 
protest moet worden opgevat, maar meer als een vermaak van vechtlustige groepen 
jongeren. De vechtlust wordt onder jongeren uit lagere milieus gecultiveerd als een 
eigenschap waaraan men prestige kan ontlenen bij groepsgenoten. Het met vechten 
te verwerven prestige leidt ertoe dat de beheersmaatregelen rondom risico-
wedstrijden en vrijwel alle reacties op het vandalisme eerder stimulerend dan 
remmend werken. 

Rol van de media 
Verschillende onderzoekers hebben vastgesteld dat voetbalvandalen de berichtgeving 
over hun handelingen nauwlettend volgen, er trots op zijn als hun daden vermeld 
worden en plakboeken bijhouden met foto's en artikelen die op hun daden 
betrekking hebben.Pers en televisie nemen een centrale positie in bij de 
institutionalisering van het vandalisme. De aandacht in de media vormt een 
stimulans voor de vandalen en leidt tot dwang op de politie tot beheersmaatregelen 
die zelf ook weer stimulerend werken op de vandalen. Het bewustzijn hiervan heeft 
al geleid tot een zekere matiging in de berichtgeving over voetbalvandalisme. 

Literatuur 1992 

43. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1991 - 1992 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1992 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante 
informatie inzake het seizoen 1991/1992. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Meerdere clubs uit de eerste divisie hebben lastige supportersgroepen gekregen. Er 
was een spannende nacompetitie en toenemende belangstelling voor streekderby's, 
bekerwedstrijden en meerdere Europacupduels waarbij met name de Amsterdamse 
en Rotterdamse korpsen voor een hoge politie-inzet zorgden. Er is ook sprake van 
meer ME-inzet, met name bij bezoeken van kleinere clubs uit de eredivisie en bij 
clubs uit de eerste divisie. Er vinden ook meer confrontaties plaats tussen 
supportersgroepen buiten de stadions. 
Het reizen met de combiregeling is opnieuw afgenomen; van 27% in seizoen 90/91 
naar 19% in seizoen 91/92, hoewel er dit seizoen meer combitreinen zijn ingezet. 



80 

Er is een toename te zien van het vooruitreizen met gewone treinen en eigen 
vervoer (personenauto's of gehuurde busjes). Ook voor het inzetten van buscombi's 
is weinig animo onder de supporters. Een groeiend aantal van 71% van de 
supporters komt op eigen gelegenheid en zorgt daardoor regelmatig voor incidenten 
in de stad van bestemming. Dit geldt ook voor het vervoer van station .  naar stadion 
door stads- en streekbussen. 
Supporters vernielen geparkeerde auto's, abri's en groenvoorzieningen. Aangiften 
daarvan worden niet altijd door de politie geregistreerd als zijnde schade 
veroorzaakt door voetbalvandalisme. Deze schade is daarom moeilijk inzichtelijk te 
maken. 
Bij de grotere clubs blijken supporters zich in het gehele land te bevinden. Uit 
recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek dat 65% van de fans van 
Ajax afkomstig zijn van buiten de agglomeratie Amsterdam. Ook bij fans van 
Feyenoord is dit het geval. 
Tussen een aantal Sides bestaan informele contacten. Het betreft niet altijd alleen 
contacten tussen individuele supporters maar ook tussen vertegenwoordigers van de 
Sides. Veelal hebben deze contacten een directe relatie met het voetballen. Het gaat 
dan om het organiseren van voetbaltoernooien, regelen van toegangskaarten en het 
gezamenlijk reizen naar grotere of buitenlandse wedstrijden. Met name de grotere 
clubs hebben, zoals gezegd, supporters uit de gehele regio of het gehele land die 
een basis voor contact lcunnen zijn. Er zijn ook contacten met buitenlandse 
supportersgroepen. Bij een aantal relaties is de intentie gericht op uitingen van 
voetbalvandalisme. Men informeert elkaar over de gepleegde delicten/vandalistische 
acties. Ook levert men elkaar foto-, videomateriaal en artikeltjes over 
voetbalbezoeken aan. 
De organisatiegraad van groepen risicosupporters is het afgelopen seizoen in het 
algemeen niet toegenomen. Opmerkelijk is wet dat birmen de sides reeds een 
langere periode een aantal vaste supporters aanwezig zijn en daar ook een informele 
leidersrol vervullen. Deze leiders hebben inmiddels een leeftijd van rond de 30 jaar 
bereikt. Supportersgroepen slagen er in toenemende mate in de regulering van de 
kaartverkoop (voorverkoop) te ontduiken of te ontlopen. Er is dan ook een toename 
van de verkoop van vervalste toegangskaarten (d.m.v. kleurenlcopieerapparatuur). 
Het gevolg daarvan is overvolle valcken die een potentieel gevaar opleveren voor de 
veiligheid. 
Er is een toenemende tendens (ook buiten de stadions) waar te nemen van groepen 
supporters die zonder directe aanleiding racistische leuzen scanderen. Betroklcenheid 
van rechts-extremistische organisaties danwel hiertoe neigende groepen bij dit 
gedrag is niet geconstateerd. Racistisch/discriminatoir gedrag door groepen 
voetbalsupporters is moeilijk aan te pakken omdat individuele bewijslast bij dit 
groepsgedrag niet of nauwelijks is aan te tonen. Dit seizoen zijn daarom slechts 14 
aanhoudingen verricht terzake van discriminatie of belediging. Een aantal malen 
zijn door supporters uit diverse gemeenten pamfletten verspreid met opruiende en/of 
discriminerendefbeledigende teksten. Dergelijke pamfletten blijken voor onrust 
onder supporters en politie te zorgen. De meeste daders zijn echter achterhaald en 
aangehouden. 
Het gebruik van XTC (veelal op houseparty's) at dan niet in combinatie met alcohol 
is toegenomen onder supportersgroepen. Sommige supporters bezoeken de avond 



44. Schulting, P. 
Strafrecht versus voetbalvandalisme; de individuele rechtswaarborgen getackled? 
Hilversum, z.uitg., 1992 
(scriptie Willem Pompe Instituut Utrecht) 

Deze scriptie spitst zich toe op de vraag, of er bij de strafrechtelijke aanpak van 
voetbalvandalisme langzamerhand een verschuiving zal plaatsvinden van de 
aansprakelijkheid van het individu naar de groepsaansprakelijkheid. 
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voor de wedstrijd houseparty's en gebruiken dan grote hoeveelheden alcohol en 
drugs inclusief XTC. Zij vertoonden als gevolg daarvan zeer onberekenbaar gedrag 
dat in een aantal gevallen leidde tot excessen. Gebleken is dat dit gedrag onder 
bepaalde groepen supporters populair is. 
Het afgelopen seizoen zijn 63 mensen gewond geraakt bij het bezoeken van een 
voetbalwedstrijd, o.a. door vuurwerk, gegooide stenen/andere voorwerpen, en 
hondenbeten. 
Dit seizoen zijn 977 personen geregistreerd als voetbalvandaal. De afgelopen 
seizoenen is dit aantal redelijk constant gebleven. Het aantal geregistreerde 
voetbalvandalen van Vitesse, FC Utrecht en FC Den Haag is opmerkelijk 
afgenomen. Het aandeel van supporters van de andere grote clubs (Ajax, Feyenoord 
en PSV) in het plegen van strafbare feiten neemt ook af. Een toename is te zien in 
het aantal aanhoudingen van aanhangers van FC Twente en Go Ahead Eagles. Ook 
het aantal aangehouden buitenlandse supporters in Nederland is toegenomen. 
In toenemende mate zorgen kleine groepen supporters voor veel overlast en 
incidenten. Een aantal van deze groepen zijn supportersgroepen die in het verleden 
geen overlast gaven. Het betrof vaak aanhangers van clubs uit de eerste divisie die 
zonder begeleiding naar andere gemeenten afreisden. Het percentage recidivisten 
(12.1 %) is in vergelijking met vorige seizoenen afgenomen. Het aantal malen dat 
men recidiveert neemt gemiddeld wel toe. De geweldsdelicten vormen 43,3 % van 
het totaal aantal delicten. Het vorige seizoen was dit percentage nog 54,7 %. De 
leeftijd van geregistreerde voetbalvandalen neemt nog steeds toe. Slechts 1,3% van 
hen is jonger dan 16 jaar. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Het publiek dat bij voetbalwedstrijden komt kijken kan verdeeld worden in 
supporters en vandalen. De groep supporters bestaat voornamelijk uit 
voetballiefhebbers die een bepaalde band hebben met hun club en met het lot van 
hun club zijn begaan. Sommigen zijn lid van een supportersvereniging. Bij een deel 
van de supporters leiden de gevoelens voor hun club tot gewelddadig gedrag. 
Vooral negatieve gevoelens (slecht spel en verlies van de club, beslissingen van 
scheidsrechters e.d.), maar ook positieve gevoelens (de club heeft gewonnen en dat 
zal men weten ook!) hebben agressief danwel baldadig gedrag jegens goederen en/of 
personen tot gevolg. Daarnaast speelt de rivaliteit tussen clubs zoals Ajax en 
Feyenoord een grote rol. 
De tweede groep bestaat uit vandalen die geen enkel binding met voetbal en/of club 
heeft. Het gaat hen uitsluitend om het plegen van vernielingen en zij hebben 
daarvoor voetbalwedstrijden uitgekozen als gelegenheid om dat gedrag te uiten. Van 



82 

Limbergen en Walgrave maakten in hun onderzoek onder Belgische voetbalvandalen 
een onderscheid in drie groepen: de harde kern, de stagiaires en de gewone 
adolescenten. 
- de harde kern is de groep initiatiefnemers en organisatoren van vandalistische 

acties en confrontaties met supporters van andere clubs. Zij zien zichzelf min of 
meer als professionele vandalen. Leden van de harde kern (tussen de 18 en 23 
jaar oud) zijn al eerder betrokken geweest bij delicten die verband houden met 
voetbalvandalisme. Vaak hebben zij een problematische achtergrond met 
nauwelijks schoolopleiding, werkloosheid of niet-vaste, slecht betaalde baantjes. 
Velen van hen zijn al eens met de politie in aanraking geweest of zijn al een 
keer gedetineerd geweest. 

- de stagiaires streven ernaar om deel uit te gaan maken van de harde kern. Zij 
zijn vaak jonger dan de harde kernleden en hebben nog geen (officiele) 
delinquente staat van dienst. 

- de gewone adolescenten worden door de sfeer en de spanning aangetrokken en 
streven minder actief naar het lidmaatschap van de harde kern. Hun 
aanwezigheid als omstander/toeschouwer geeft aan het voetbalvandalisme een 
massaal karakter en maakt het daardoor mogelijk om vandalistische acties in 
betrelckelijke anonimiteit uit te voeren. 

Literatuur 1993 

45. Dijk, A.G. van, P. de Savornin Lohman e.a. 
Vandalisme; bijlage 1: voetbalvandalisme 
In: Basisboek criminaliteitpreventie; deel 2: delictgerichte hoofdstuklcen 
Den Haag, Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie, 1993, pp. 83-88 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De meeste voetbalvandalen behoren tot een groep jonge, soms zeer fanatieke 
supporters, die meestal een eigen vaste plek (Side of vak) in het stadion heeft. Deze 
groep noemt zich meestal naar die plek. Voorbeelden zijn: 'F-side' bij Ajax, 'yak 
S' bij Feyenoord, 'Bunnik-zijde' bij FC Utrecht. Er bestaan geen betrouwbare 
schattingen over de omvang van de verschillende Sides. De Sides van de grote clubs 
hebben enIcele honderden leden. Het verloop is vrij groot; de samenstelling en 
omvang wisselt per wedstrijd. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Sides 
voor het overgrote deel uit jongens (80 tot 100%) in de leeftijd van 14 tot 20 jaar 
bestaat, met een piek bij de 16- tot 18-jarigen. 
In de meeste Sides is een zogenaamde harde kern te vinden: jongens die zeer trouw 
de uit- en thuiswedstrijden van hun club bezoeken en die regelmatig direct of 
indirect (op de achtergrond) betrokken zijn bij incidenten tijdens en rond de 
wedstrijd. De omvang van de harde kern is circa 5 tot 10% van de hele Side. De 
harde kern is meestal verantwoordelijk voor voetbalvandalisme, al spelen ze echter 
op 't oog vaak een vrij onopvallende rol. Ze zetten andere (jongere Side-leden) aan 
tot provocatieve acties tegen de politie, de ordedienst in het stadion of de aanhang 
van de tegenpartij. De harde kernleden zijn meestal wat ouder (rond de 18 jaar), ze 
zijn meestal al lange tijd lid en hebben vaak een jarenlange carriere doorlopen van 



46. Heijs, L. en A. Mengerink 
Stewarding in Nederland; en onderzoek naar het begeleiden van voetbalsupporters 
's-Gravenhage, Vuga, 1993 
(NPA-studiereeks, nr. 4) 

Dit boek handelt over stewarding, een supportersbegeleidingssysteem dat effectief 
blijkt te zijn bij het tegengaan van voetbalvandalisme. 
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'jonkie' (12-16 jaar) die zich beperkt tot verbaal geweld en het gooien van rotjes en 
dergelijke, via 'reller' (16-18 jaar) die zich door allerlei huzarenstukjes probeert 
waar te maken, tot harde kernlid of 'veteraan'. Zij houden zich enigszins op de 
achtergrond, maar komt wel in actie als de jongeren beschermd of geholpen moeten 
worden. Uit de veteranen komen ook de regelaars naar voren: de pleitbezorgers en 
woordvoerders voor de Side. De gezagsrelaties zijn zeer instabiel; ook de veteraan 
heeft weinig echte 'greep' op de ander Side-leden. 
Bij het CIV staan nu zo'n 1300 voetbalvandalen geregistreerd. De meesten daarvan 
zijn tussen de 16 en 18 jaar oud (43%) gevolgd door een groep van 19- tot 21- 
jarigen (28%). Het overgrote deel is 'first offender' (85%), want het is niet bekend 
hoeveel voetbalvandalen zich ook schuldig maken aan andere vormen van 
criminaliteit. Geweld tegen goederen en/of personen, is het meest voorkomende 
strafbare feit (66%). Daarna volgen: verstoring van de openbare orde en misdrijven 
tegen het openbaar gezag (11%), diefstal (6%) en racisme of antisemitisme (4%). 
Over de motieven van voetbalvandalen doen veel uiteenlopende verhalen en 
theorieen de ronde. Sommige vandalen zullen voetbalvandalisme plegen om erbij te 
horen, anderen om hun agressie (of frustraties) bot te vieren. Er is nauwelijks 
samenhang tussen wat er op het veld gebeurt en het voetbalvandalisme. Ook volgens 
de supporters zelf reageren ze nauwelijks op het spelverloop: de Sides spelen hun 
eigen alternatieve wedstrijd die weinig of niets te maken heeft met de 'officiele' 
wedstrijd. 
Samenvattend worden in de literatuur de volgende kenmerken aangewezen als 
bevorderend voor het voetbalvandalisme: 
- de voetbal-is-oorlog mentaliteit van veel bestuurders, trainers en spelers; 
- de sensationele, belonende verslaggeving in de media; 
- de psychologische effecten van het opgenomen zijn in de massa; 
- de daarmee samenhangende paklcans; 
- de inzet van veel politie, met als gevolg provocatie en escalatie. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
In de literatuur staan vier voorwaarden om te komen tot het plegen van 
voetbalvandalisme: 
1. potentiele vernieler; 

Hoe minder binding jongeren met de maatschappij hebben, hoe meer ze geneigd 
zijn elkaar op te zoeken en zich als groep te gedragen. De binding die ze thuis 
of op school niet vinden, zoeken ze bij een vriendengroep. Voetbal biedt die 
jongeren een mogelijkheid om zich als groep te gedragen en te profileren. 
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2. motief aanwezig; 
Een motief om vandalisme te plegen is snel gevonden; er kan sprake zijn van 
uitlokking, verveling, wraak, protest of frustratie en het verkrijgen van 
prestige. 

3. drempels ontbreken; 
Dit lcunnen interne en externe drempels zijn waardoor iemand niet overgaat tot 
het plegen van vandalisme. Interne drempels zijn belemmeringen die in de 
persoon zelf zitten. Voetbalvandalen hebben veelal een lage interne drempel, zij 
hebben geringe binding met de maatschappij. Er is vaak sprake van: geringe 
sociale controle door de ouders op vrijetijdsgedrag, hoge tolerantie ten opzichte 
van normoverschrijdend gedrag, snellere geneigdheid tot agressief gedrag (ook 
in andere situaties), sterke drang naar prestige binnen de groep, sterke binding 
met de club (winnen is van groot belang). Voor voetbalvandalen is de 
inschatting van de pakIcans bepalender voor gebruik van geweld dan mogelijke 
factoren in het normatieve vlak. Externe drempels zijn formele controle (door 
politie en bewakingsdiensten) en informele controle (door omstanders, 
passanten, burgers). 

4. mogelijkheid is aanwezig. 
Er zijn altijd mogelijkheden aanwezig om vandalisme te plegen. Er zijn immers 
altijd tegenstanders in de vorm van politie en andere controlerende instanties en 
supporters van de tegenpartij. Ook zijn er altijd wel voorwerpen om te 
vernielen of waarmee vernield kan worden. 

Hoe risicosupporters op stewards zullen reageren is niet helemaal met zekerheid te 
voorspellen. Enkele supporters zullen het waarschijnlijk proberen tegen te werken. 
Voor hen moet eventueel naar de mogelijkheid van uitsluiting gezocht worden. Dit 
middel is waarschijnlijk de meest effectieve manier om voetbalvandalen te straffen. 
Er zou naar gestreefd moeten worden om gelegenheden voor risicosupporters te 
creeren waarin zij zich kunnen uitleven. Hun gedrag kan gezien worden als een 
soort folklore die zij niet willen missen. 

47. KNVB/NSF 
Bestrijding discriminatie in voetbalstadions 
Zeist, KNVB, NSF, 1993 

Deze nota heeft een tweeledige functie. Enerzijds is het een pleidooi om 
gezamenlijk in actie te komen tegen discriminatie in voetbalstadions. Anderzijds 
vormt het een plan van aanpak. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Ofschoon cijfers ontbreken kan toch wel worden vastgesteld dat de situatie in de 
Nederlandse voetbalstadions relatief minder emstig is dan in een aantal andere 
Westeuropese landen, maar ook dat de situatie zich negatief kan ontwildcelen. Een 
fractie van alle toeschouwers die zich te buiten gaan aan discriminerende uitingen 
laat zich daarbij bewust inspireren door racistische motieven. Neo-nazistische of 
rechts-radicale toeschouwers hebben op de diverse sides (nog) niet of nauwelijks 
voet aan de grond gekregen. Al naar gelang de omstandigheden gaat het bij een 
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wedstrijd om enkele dan wel enkele tientallen personen. De meeste discriminerende 
uitingen moeten, althans naar hun oorsprong binnen de stadions, begrepen worden 
als provocaties van (rivaliserende) supporters(groepen) op de sides en van de 
spelers van de tegenstander. Men kan het werpen van exotisch fruit, de 
apengeluiden, het gesis en "we gaan op jodenjacht" beschouwen als (verbale) 
vormen van voetbalvandalisme. De betreffende supporters zijn zich bewust van het 
feit dat ze de heersende normen overtreden. Men wil zichzelf daardoor manifesteren 
maar ze zijn zich nauwelijks bewust van de oorspronlcelijke intenties of uiteindelijke 
effecten. Ze gaan op en in de massa en roepen mee zonder er al teveel bij na te 
denken. Het merendeel van de toeschouwers doet niet mee aan de spreekkoren. Zij 
vormen de "zwijgende" meerderheid. 

48. Regeringsstandpunt 
Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme 
Den Haag, SDU, 1993 
(Tweede Kamer, 20326, nr. 13) 

Deze voortgangsrapportage schetst de stand van zaken met betrekking tot de combi-
en assistentieregeling, de besluitvorming terzake, alsook recente ontwiklcelingen met 
betreklcing tot onderwerpen als supportersbeleid, racisme, videotoezicht en 
internationale samenwerking. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Het anders dan met de trein reizen door supporters neemt toe, waarbij de indruk 
bestaat dat met name risico-supporters de combitrein mijden. Slechts uit het oogpunt 
van bescherming plegen risico-supporters nog gebruik te maken van de regeling. 
Tot op heden is nog niet gebleken dat racistische uitingen en discriminatoir gedrag 
afneemt. 

Literatuur 1994 

49. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1992/1993 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1994 

Cijfermatige overzichten worden gegeven van politie- en justitie-relevante gegevens 
inzake het seizoen 92/93. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
In het afgelopen seizoen werden door de KNVB 95 (13.6%) van de 698 gespeelde 
wedstrijden aangewezen als risicowedstrijd. Er is dit seizoen geen vermindering van 
het voetbalvandalisme ten opzichte van het vorige seizoen geconstateerd. Het aantal 
gepleegde strafbare feiten (1.007) en het aantal geregistreerde personen (1.012) is 
nagenoeg gelijk aan het seizoen 91/92. 
De leeftijd van de aangehouden supporters blijft toenemen. De categorie 22-24 jaar 
bedraagt inmiddels 32,8 % van het totaal aantal aangehouden supporters. De 
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ingezette trend 'voetbalvandalen worden ouder' heeft zich voortgezet. Zowel de 
categorie '12-15 jaar' als de categorie '16-18 jaar' laat een sterke dating zien. De 
aanwas van jeugdige voetbalvandalen blijkt daadwerkelijk nagenoeg tot staan 
gebracht te zijn. Aan de andere kant blijven de overige leeftijdscategorieen 
procentueel toenemen. Deze oudere voetbalvandalen (vanaf 25 jaar) zijn vooral fans 
van de clubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Den Haag en Go Ahead Eagles. 
Het aantal Feyenoord-supporters dat uitwedstrijden bezocht, heeft voor veel 
betrokkenen een grote inspanning gevraagd om de orde en veiligheid van iedereen 
te lcunnen garanderen. Door het succes van Feyenoord werden uitwedstrijden van 
deze club bezocht door gemiddeld 3.446 aanhangers, waar onder zich gemiddeld 
1.100 risicosupporters bevonden. Len zorgelijke ontwildceling daarbij was het 
grootschalig vervalsen van toegangskaarten (met behulp van kleuren-
kopieerapparaten) en/of het als grote groep forceren met geweld of intimidatie de 
toegang tot het stadion te verkrijgen. Dit bracht de veiligheid van vele andere 
supporters in en rond het stadion daadwerkelijk in gevaar. Het gevolg was overvolle 
vakken en toeschouwers met geldige plaatsbewijzen die niet meer toegelaten konden 
worden. 
Het aantal aanhoudingen terzake van racisme is in dit seizoen toegenomen tot 
veertig. In het vorige seizoen was dit aantal nog vijf. De aanhoudingen betreffen: 
spandoeken met racistische-discriminerende teksten, het uiten van dergelijke kreten, 
het verspreiden van pamfletten met racistische tekst en het brengen van de hitler-
groet tezamen met racistische kreten. Aanhoudingen terzake van belediging vonden 
tien maal plaats in seizoen 92/93 tegen negen maal in het seizoen 91/92. Bij enkele 
wedstrijden is geconstateerd dat er door sympathisanten van ondermeer de CP'86 
folders van deze partij werden verspreid zowel rondom als in het stadion. Het 
verrichten van aanhoudingen is vaak moeilijk omdat racistische uitingen en 
racistisch gedrag meestal gebeurt in de beschutting van de groep. 
Houseparty's blijken voor enkele groepen supporters een startpunt te zijn om reeds 
de nacht voor de wedstrijd gezamenlijk in de stemming te komen. Onder invloed 
van alcohol en XTC gaat men dan zeer vroeg naar een voetbalwedstrijd. Dit gedrag 
dat soms tot incidenten leidt, is niet waarneembaar toe- of afgenomen. Ook het 
alcoholgebruik blijkt nog steeds te leiden tot een aanzienlijk aantal gevallen van 
overlast en of incidenten rond de stadions. De trend dat bij wedstrijden in de eerste 
divisie zich in toenemende mate incidenten en negatieve supportersuitingen 
voordoen, heeft zich dit seizoen voortgezet. De oorzaak daarvan was overmatig 
alcoholgebruik door onbegeleide supporters. 
Het aantal supporters dat dit seizoen met de NS reisde is toegenomen met 21% ten 
opzichte van het vorige seizoen. Het aantal combireizigers per trein is echter sterk 
verminderd (met 3,75%). Ook de combiregeling per bus is niet populair. Grote 
groepen supporters huren wel zelfstandig bussen om naar uitwedstrijden te gaan. 
Grootschalige incidenten hebben zich daarbij niet voorgedaan. 



50. Junger-Tas, J. 
Nature and evolution of the criminality of young adults; report 
In: Young adult offenders and criminal policy; proceedings; reports presented tot 
the 10th Criminological colloquy (1991) 
Strasbourg, Council of Europe, 1994 	 . 
(Criminological research, nr. 30) 

The author discusses special crime categories, such as football hooliganism. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
There is a strong relation between the use of alcohol and violent crime in general, 
but alcohol abuse can not be considered as an independent cause of football 
hooliganism. Researchers in different countries who have examined closely the 
'real' hooligans, that is those who commit various violent offences, did establish the 
following facts. Firstly, as might be expected, football violence is essentially a 
men's affair, girls hardly participate. Secondly, average ages are 16 tot 20 years, 
which covers the 'young adult' age category. Thirdly, football offenders are part of 
the traditional inner city street gangs. They sympathize with extremist right wing 
ideas, although this is partly simple provocation: interviews with hooligans indicate 
that they hardly know what right-wing extremism is about. They do, however, show 
considerable hostility towards foreigners, especially ethnic minorities. Fourthly, 
many factors that have been operative in juvenile deliquency, are also valid in the 
case of violent football hooliganism. These factors are school problems, truancy, 
low school performance and motivation, unstable or incomplete families, unstable 
employment histories, unemployment. They spend their leasure time mainly in the 
streets, in disco's and bars. Compared tot ordinary football supporters, football 
hooliganism have a lower participation in real sport activities. But the most 
important finding is undoubtly that football violence is not an isolated phenomenon. 
The hooligans tend tot show similar violent behaviour in other circumstances. 
Moreover, they tend tot commit other offences as well. The inescapable conclusion 
must be that the hard core of football hooligans are ordinary delinquents. Football 
violence is just an expression of more generalized offending behaviour. 

Rol van de media 
As far as the media are concerned, there are quite a number of statements of 
hooligans indicating how much they value, enjoy and strive for publicity. 
Sensational coverage by the media means attention and recognition, producing high 
status among peers and there is no doubt that this kind of publicity has played a 
role in the spread of hooliganism. Although publicity gives hooligans a highly 
visible platform and consequently may stimulate hooliganism, publicity itself does 
not cause football hooliganism. 



Literatuur 1995 

51. Kooistra, S. 
Meer verwacht van clubs bij bestrijden geweld op tribunes; verbale agressie 
moeilijk aan te palcken 
NG, 49e jrg. (1995) fir. 12 (mrt.) pp. 17-19 

Hoe ver mogen supporters gaan en hoe kunnen ze in toom gehouden worden? 
KNVB, clubs, politie, burgemeesters en Openbaar Ministerie geven hun visie. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Het gooien van bananen naar zwarte spelers, het maken van sissende geluiden als 
een joodse voetballer aan de bal is, het massaal nadoen van het hoge stemgeluid van 
een speler zijn vormen van verbaal geweld. Racistische en discriminerende uitingen 
zijn strafbaar. Volgens de landelijke richtlijnen van het Openbaar Ministerie moet 
de politie iedereen inrekenen die zich daaraan schuldig maakt. In de praktijk is het 
haast ondoenlijk supporters te betrappen op discriminerende uitlatingen. Wie in 
koor racistische leuzen roept, is haast niet te palcken. 
In Eindhoven investeert de gemeente veel in het supporterswerk. Er worden veel 
groepsactiviteiten georganiseerd voor supporters, zoals zaalvoetbal, 
overlevingstochten naar de Ardennen en groepsgesprelcken. "Bij oils lcunnen de 
supporters op een andere manier aan hun kick komen", zegt supporterscoOrdinator 
H. van Vlokhoven. "Met een stadionverbod ben je er niet", zegt hij. " Als 
supporters niet naar de wedstrijd mogen, gaan ze ergens anders problemen maken, 
zoals in winkels of disco's." Volgens Van Vlokhoven infiltreren aanhangers van 
racistische denkbeelden in supportersgroepen om hun opvattingen verder te 
verspreiden. Hij rekent af met het vooroordeel dat voetbalvandalen overwegend laag 
opgeleid en werkloos zijn. "Je komt ze tegen in alle lagen van de bevolking, tot 
leraren en universitaire studenten aan toe. Het voetbalstadion is de etalage van de 
maatschappij." 

52. Kruyer, F. 
'Er is maar een ding effectief: haal ze uit de anonimiteit'; voetbal-coordinator Theo 
Damen over Ajax' 460 risico-supporters 
Politie magazine, 5e jrg. (1995) nr. 2 (okt.) pp. 8-11 

In dit gesprek met voetbalcoardinator Damen wordt ingegaan op de begeleiding van 
risico-supporters van Ajax. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
"Er is maar een ding wat effectief is. Dat is ze uit de anonimiteit halen. Geef een 
supporter een naam en je hebt meer grip dan met handboeien of wapenstok, hoewel 
die vaak ook nodig zijn. Het is belangrijk dat de supporters de politie kennen en 
weten dat die hen kent". 
"Een groep supporters is geen onveranderlijk geheel. Er gaan mensen uit weg en er 
komen nieuwe bij. Het zijn niet alleen nieuwe supporters, het zijn ook moderne 
supporters. Op verschillende wijze en mate georganiseerd. Ze gebruiken soms 



betere en snellere communicatie-apparatuur dan de politie. Radioverkeer van de 
politie wordt afgeluisterd via de scanner. In een vloek en een zucht gaan de 
'buzzers' over en worden de supporters via de draagbare telefoon naar de plaats van 
de actie gedirigeerd. Soms zijn ze er net even eerder dan de opgevraagde politie-
assistentie. Ondanlcs dat is er geen sprake van grote, professioneel georganiseerde 
groepen. Het zijn een paar kleine groepjes die per wedstrijd van formiat 
veranderen. We staan hier niet tegenover georganiseerd voetbalvandalisme". 
"Ajax heeft verschillende supportersverenigingen. Er was ooit de stichting 'F-side', 
die zelfs de beschiklcing had over een advocatencollectief. Na het 'staafincident' is 
deze stichting opgeheven. Hierna werd de Supportersvereniging Ajax opgericht, 
waarna de risico-supporters een eigen club genaamd 'Schijnbeweging' oprichtten. 
Deze vereniging is uiteindelijk overgegaan in de Supportersvereniging Ajax. Daarin 
zijn alle supporters-leden geregistreerd. Een behoorlijk deel van de notoire 
relschoppers is daarmee uit de anonimiteit getrokken." 

Literatuur 1996 

53. Brink, C. van den 
Politie en clubs willen anonimiteit van voetbalvandalisme opheffen 
Binnenlands bestuur, 17e jrg. (1996) nrs. 15/16 (apr.) pp. 22-23 

Dit is een verslag van een bezoek van Feyenoord-supporters aan Deventer voor de 
wedstrijd Go Ahead Eagles - Feyenoord. Hoe gingen de autoriteiten daarmee om. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
Een dag voor de wedstrijd bleek bij een controle in het stadion dat enkele trouwe 
supporters alvast een stuk gaas uit een hek hadden geknipt. "Ze proberen je altijd 
een stap voor te zijn", aldus Rick de Boer, hoofdinspecteur en plaatsvervangend 
districtschef te Deventer. 
"Het opvangen en begeleiden van voetbalsupporters van de topclubs is moeilijker 
geworden, omdat die aanhang verspreid is over het hele land. Van de met 
Feyenoord meereizende supporters komt bijvoorbeeld nog maar de helft uit 
Rotterdam. Bij Ajax en PSV is dat niet anders. Voor georganiseerde supporters-
reizen en combireizen is de belangstelling tanende. Bezoekers komen meestal in 
kleine groepjes en al uren voor de wedstrijd aan. Het gedrag is onvoorspelbaar 
geworden met name door de combinatie van gebruik van drank, pillen en weed door 
jonge supporters. Als het eenmaal mis gaat, is het een jaar later moeilijker de 
situatie onder controle te krijgen. Het is al heel snel traditie dat er bij bepaalde 
wedstrijden geknokt wordt en dat heeft grote aantreklcingskracht op bepaalde 
groepen". 

54. Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 
Evaluatie voetbalseizoen 1995/1996 
Utrecht, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, 1996 

89 



Dit is een cijfermatig overzicht inzake van politie- en justitie-relevante gegevens 
over seizoen 95/96. 
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Achtergronden van voetbalvandalen 
Een duidelijke afname van het voetbalvandalisme is in het seizoen 95/96 helaas 
uitgebleven. Het voetbalvandalisme veranderd echter wel van vorm. Er is een 
tendens waar te nemen waarin supporters, in een zekere mate van organisatievorm, 
doelbewust confrontaties en ordeverstoringen plannen. Dit komt tot uiting bij 
meerdere incidenten waarbij (soms doelbewust gepland) geweld, ook tegen 
politiemensen, niet geschuwd wordt. Een verontrustende ontwikkeling is dat er 
gewelddadige incidenten zijn geweest tussen en met supportersgroepen die niet 
direct in relatie staan tot een voetbalwedstrijd. Voorbeelden zijn het bedreigen van 
conferencier Youp van 't Hek, mishandeling van aanhangers van rivaliserende clubs 
tijdens vakantie in Spanje en op de Waddeneilanden, het verstoren van een optreden 
van een popgroep en ongeregeldheden bij een tv-studio. Bij incidenten in Nederland 
en in het buitenland blijkt er een aantal samenwerkingsverbanden te zijn ontstaan 
tussen Nederlandse en buitenlandse supporters. Deze contacten leiden vaak tot 
negatief gedrag. 
Er is sprake van escalatie en radicalisering van supportersgroepen. Radicalisering 
dreigt met name bij risico-wedstrijden waarbij clubs uit de grotere steden en 
sommige buitenlandse clubs zijn betroklcen. De 2e helft van het seizoen 95/96 is 
een plotseling aantoonbare verharding van het geweld tegen personen geconstateerd. 
De politie heeft een aantal malen gebruik moeten maken van het vuurwapen in 
noodweersituaties. Andere ernstige incidenten als brandstichting in stadions en 
gearrangeerde wraaknemingen hebben zich in toenemende mate voorgedaan. Deze 
tendens van ernstige incidenten lijkt zich in het seizoen 96/97 versterkt voort te 
zetten. 
Een andere tendens is dat er een toename lijkt te zijn van geweld bij wedstrijden in 
het amateurvoetbal, waarbij spelers, scheidsrechters en toeschouwers zijn 
betrokken. Centrale registratie van dergelijke incidenten vindt nog niet plaats, maar 
wekelijks wordt in de media melding gemaakt van gewelddadige incidenten rond het 
amateurvoetbal. De reeds in seizoen 91/92 geconstateerde toename van 
voetbalvandalisme bij wedstrijden in de le divisie, heeft zich voortgezet in seizoen 
92/93, maar is gestabiliseerd in de afgelopen seizoenen. 
Ook bij het betaald voetbal is dit seizoen te zien dat enkele supportersgroepen 
nauwelijks enige vorm van toezicht tolereren. Geldende normen en wetten worden 
niet geaccepteerd en kennelijk vervangen door eigen normen en waarden. Onder de 
Feyenoord-aanhang die massaal aanwezig is bij wedstrijden is een grote groep 
risico-supporters aanwezig. Helaas is in deze ontwiklceling geen positieve wijziging 
opgetreden. Nog steeds heeft onder meer de massaliteit en het agressieve asociale 
gedrag van een groot aantal van deze supporters voor veel problemen gezorgd, ook 
weer in dit seizoen. Maatregelen van clubs worden steeds bewust ontdoken en 
gefrustreerd. Ook bij internationale wedstrijden van Feyenoord doen deze 
problemen zich voor. Naast de Feyenoord-aanhang zijn ook aanhangers van Ajax, 
PSV, NAC en FC Utrecht verantwoordelijk voor het overgrote deel van 
voetbalvandalisme. 
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Het verbale geweld (racistisch/discriminatoir/kwetsend) naar andere personen of 
groepen is in ernst en omvang toegenomen. Soms is daarbij ook sprake van 
organisatie, gezien de aangetroffen pamfletten waarin dergelijke teksten verspreid 
werden onder supporters. De uitingen van verbaal geweld zorgen voor veel 
aandacht buiten de voetbalstadions, zoals media en politiek. Het volgende 
onderscheid is te maken in verbaal geweld: 
- Ludieke leuzen/kreten die niet bedoeld zijn om te kwetsen maar om de 

supporters van de tegenpartij te provoceren. Dit kan omschreven worden als 
schelden waarbij veelal wel fatsoensnormen worden overschreden. 

- Kwetsende uitingen die veelal groepsgewijs worden geuit om de 'tegenstanders' 
te provoceren en te kwetsen. Vaak worden hierin actuele gebeurtenissen 
verwerkt. Dit wordt door de massaliteit van de plegers en het vaak ongestraft 
blijven als zeer bedreigend en scholckend ervaren. 

- Het discriminatoir scanderen van leuzen. Het betreft dan strafbare feiten als 
belediging en discriminatie. Vaak is sprake van een combinatie van de onder 2 
en 3 genoemde vormen van verbaal geweld. 

Er is nog steeds sprake van excessief gebniik van diverse hard- en softdrugs onder 
een aantal groepen supporters. Veelal worden middelen als speed, cocaine, XTC, 
hasjiesj en marihuana in combinatie met alcohol gebruikt. Een verklaring of het 
gebruik van dergelijke middelen van invloed is op het zeer agressieve gedrag van 
bepaalde groepen is nog niet algemeen bekend. Het druggebruik in groepen heeft 
ook inmiddels in het buitenland tot een aantal problemen geleid. Er is een negatief 
beeld ontstaan omtrent Nederlandse supporters in een aantal Europese landen. 
In het seizoen 95/96 is tegen 1.550 supporters een proces-verbaal opgemaakt en/of 
zijn deze aangehouden als verdacht van 'voetbalvandalisme'. In het seizoen 94/95 
zijn zelfs 1.933 supporters aangehouden. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte 
van het redelijk constante aantal van ca. 1.000 aanhoudingen in de daaraan 
voorafgaande seizoenen. Oorzaken daarvan kunnen zijn de door burgemeesters 
uitgevaardigde noodmaatregelen/noodverordeningen en de toepassing van de Wet op 
de identificatieplicht. 
De aanname dat oudere supporters vanwege hun prive omstandigheden het 
voetbalvandalisme ontgroeien, wordt niet bevestigd door de cijfers. Ruim 60% van 
de aangehouden supporters is nu ouder dan 21 jaar. In de seizoenen 86/87 en 87/88 
lag dit percentage nog onder de 25%. 
De effecten en mogelijkheden tot het weren van supporters en supportersgroepen 
welke geen toegang tot een stadion behoren te hebben, worden als marginaal 
beschouwd. De zich misdragende supporters blijken inmiddels vele jaren supporter 
te zijn. Zij zijn ook vele jaren in het bezit van seizoenkaarten van hun favoriete 
club. Met de huidige opzet van het nieuwe geautomatiseerde toegangscontrole-
systeem (genaamd Cotass) zullen deze effecten ook niet wijzigen en zal het mogelijk 
blijken en blijven dat dergelijke supporters zich binnen de stadions bevinden. 

55. Gageldonk, P. van 
Hand in hand; op stap met de hooligans van Feyenoord 
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1996 
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De auteur trok twee seizoenen intensief op met Feyenoord-hooligans; tijdens 
wedstrijden, bij hen thuis, op houseparty's, tijdens bus-, trein-, en vliegreizen en in 
de gevangenis. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De Feyenoord-hooligans van het eerste uur kwamen uit kansarme milieus en hadden 
een moeilijke jeugd. Ze gingen ook buiten het voetbal intensief met elkaar om. Ze 
zagen elkaar in snackbars en vaste cafés. Eind jaren zestig waren zij ook de eerste 
hooligans die op vrij grote schaal drugs gebruikten. Ze waren supporter in hart en 
nieren, liepen voorop in het geweld en vielen desnoods alleen een vijandelijke groep 
aan. Het was een hechte groep die alles voor elkaar overhad en soms geld 
inzamelden voor jongens die het niet konden betalen. Bij terugval van Feyenoord 
werd furieus gereageerd. Spelers werden met geweld tot de orde geroepen. Er 
werden wel eens auto's van spelers omgegooid en spelers werden zelfs door 
bedreigingen geestelijk beschadigd. De meeste hooligans van het eerste uur zijn 
inmiddels eerzame burgers geworden die niet meer het risico willen lopen achter de 
tralies te belanden. Sommigen gaan een enlcele keer nog wel een over de schreef, 
binnen of buiten het stadion. Anderen komen niet of niet vaak meer, omdat ze 
totaal zijn afgegleden, het verkeerde pad zijn opgegaan. 
Het hooliganisme liep in de tachtiger jaren terug. Een nieuwe generatie supporters 
kwam, die niet zo ver in hun clubliefde wilde gaan als die oorspronIcelijke 
hooligans. In principe is de harde kern van de tweede en derde generatie 
Feyenoord-hooligans verdeeld in diverse groepen, die, als het rustig is, hun eigen 
gang gaan en ook in het eigen stadion hun eigen plek hebben. De moderne hooligan 
is een calculerende hooligan. Een nieuwe generatie staat al een tijdje te trappelen 
van ongeduld om het vaandel over te nemen. Jong en viriel. Balorig en baldadig. 
Zij nemen de fakkel over en grijpen elke gelegenheid aan om zich te manifesteren. 
Het CIV schat de totale groep risico-supporters bij Feyenoord op 1.100. Een op de 
drie dus. Nogal een hoge score. 
Grofweg bestaat de harde kern uit honderd man. Ze zijn tussen de 20 en 40 jaar, 
werkend en werkloos, blank en zwart, onbezonnen en intelligent, kleine criminelen, 
kleine zelfstandigen, studenten, arbeiders, ambtenaren en keurige huisvaders. Ze 
vormen een doorsnee van de Nederlandse bevolking, op twee eigenschappen na: hun 
niet aflatende zucht naar rellen en hun peilloze liefde voor Feyenoord. 's Zondags, 
of op andere wedstrijddagen, stappen ze uit hun maatschappelijke keurslijf en 
bestaan er even geen wetten, geen gedragsregels, geen codes meer voor ze, alleen 
hun eigen codes. Het is een jongensclub, waarin het voetballen net zo belangrijk is 
als het rellen en het rellen net zo belangrijk als de gein en de kameraadschap. 
Sommigen zullen afhaken, omdat het te duur wordt, omdat het te gevaarlijk wordt, 
omdat de carriere alle aandacht opeist, omdat het gezinsleven belangrijker is 
geworden, omdat ze zich te oud voelen. Maar nooit omdat de liefde voor Feyenoord 
verdwenen is. Die blijft. Zij gaan naar alle wedstrijden. 
De leiders van de Feyenoord-hooligans zijn 'natuurlijke' leiders, opgestaan danwel 
aangewezen op basis van gebleken en bewezen moed en ervaring. Een duidelijke 
hierarchie ontbreekt. Waar, hoe, wanneer en met wie er 'gereld' dient te worden, 
wordt meestal bepaald door een petit comite van 'die-hards'. Zij maken de plannen, 
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treffen de voorbereidingen, coordineren de acties en zorgen ervoor dat de juiste 
mensen worden gemobiliseerd. 
Bij belangrijke wedstrijden sluit een traditionele groep van 'meelopers', die binnen 
bepaalde grenzen als gelegenheids-hooligan worden geaccepteerd, zich bij de harde 
kern aan en bestaat de groep uit drie- tot vierhonderd man. Feyenoord :hooligans 
vormen een hechte club en wie erbij wit horen moet aan een aantal haide 
voorwaarden voldoen. Leeftijd, huidskleur, aflcomst, professie, religie of politieke 
overtuiging doen op geen enkele manier terzake. Voorwaarde nummer een is dat 
men in hart en ziel Feyenoorder is en bereid is de club altijd en overal te volgen en 
te verdedigen, ook in slechte tijden. Het betekent vooral ook: altijd blijven staan als 
er rellen plaatsvinden en niet hard weglopen als de politie of een groep 
concurrerende hooligans opdaagt. En daar hoort ook bij dat men de mede-hooligans 
te hulp snelt waar dat nodig is. Dat zijn de basisregels. 
Ook het carnaval vormt een nevenactiviteit van hooligans. "We gingen trouwens in 
die tijd elke week luioldcen, (...). Overal waar zich de gelegenheid voordeed. In 
Brabantse plaatsen, maar ook in Gouda, die kant op. Maakte niet uit met wie". Met 
name een groep jongens uit Dordrecht werden door hun gewelddadige optreden als 
eigenlijke buitenstaanders in recordtempo geaccepteerd door de Rotterdamse 
'originals'. Het groepje Dordtenaren slonk door diverse redenen, zoals carriere- of 
gezinsdrang, maar nu is er een nieuwe aanwas die staan te trappelen om de erfenis 
over te nemen. De Dordtenaren vinden over het algemeen 'vervelen' leuker dan 
slopen. Daarnaast heeft men nog een specialisme: "Wouten zieken, daar zijn we 
sterren in". 
Naast de groep Dordtenaren is er ook een groep 'de afdeling Midden-Holland' die 
uitgegroeid is tot een mannetje of veertig. De 'provincie' heeft inmiddels een 
volwaardige rot in het Feyenoord-hooliganisme en sommige afdelingen hebben hun 
eigen legendarische hooligans. 
De 'rellennegers' vormen een unieke groep binnen het internationale hooliganisme. 
In Duitsland en Engeland zijn gekleurde jongens absoluut taboe. Daar is het 
hooliganisme een privilege voor de blanke arbeidersldasse en een belangrijk vehikel 
voor de promotie van rechts-extremistische ideeen. Zo niet bij Feyenoord, at zijn er 
al wet wat pogingen gedaan in die richting. De aanhangers van CP'86 hebben korte 
tijd mee lcunnen lopen tussen de supporters. Later werden ze regelmatig onder 
handen genomen door de groep Rellennegers. En soms ook door de andere 
hooligans. 

De hooligans van nu dragen geen petjes, sjaals of shirtjes. Ze hoeven zich niet te 
bewijzen, vinden ze. De clubliefde komt uit je hart. De mode-lijnen van Ajax- en 
Feyenoord-hooligans waren vroeger verschillend. Met name door de dress- en 
haarcode van de gabberhouse is het visuele onderscheid tussen de hooligans 
tegenwoordig bijna helemaal weggevallen. De kale schedels hebben als 
modeverschijnsel of als statement hun beste tijd wel gehad. De 'baldies' zijn 
inmiddels duidelijk in de minderheid. Velen dragen hun kapsel nu gemilimeterd, 
ultrakort, vaak met een parmantig minikuifje als extra versiering bovenop. Ze 
dragen grijze of zwarte T-shirts, jacks en wollen mutsen met het sierlijke en 
simpele opschrift scf (= sport club Feyenoord). Meer niet. Veel hooligans nemen 
mutsen of een jas met capuchon mee om, als het loos gaat, anoniem te kunnen 
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blijven. De initialen zijn ook gebruikt voor tatoeages, die veel hooligans recentelijk 
hebben laten aanbrengen op de onderarm. De 'scf-modelijn' blijkt vooral bedoeld te 
zijn om een visueel onderscheid te maken tussen 'gewone' Feyenoord-supporters en 
de aristocratie, de ware hooligans. Om te zorgen dat alleen de echte Feyenoord- 
hooligans de scf-attributen dragen, is de distributie toevertrouwd aan slechts drie 
personen, die daarvoor een eigen mal hebben laten maken met een heel apart 
lettertype. 
Onder de hooligans zijn er veel die blowen of pillen gebruiken. Af en toe zijn er 
ontsporingen. Er is echter niet zoiets als een heroinescene te bekennen. Uit veel 
verhalen blijkt dat het van het hooliganisme naar de drugverslaving en de 
criminaliteit maar een kleine stap is. Zo fungeerde de groep Feyenoord-hooligans 
dus ook als een netwerk, als een trefpunt voor jonge, aankomende criminelen. 
"...dat ik bij die hooligans zat heeft wel geholpen. Het heeft me aardig wat 
contacten opgeleverd. Het is wel een soort springplanlc geweest." 
Naast het hooliganisme is er de 'gabberhouse'. Deze grootsteedse lijkt momenteel 
op het 'platteland' echt in alle hevigheid te zijn losgebarsten. Het lijkt een welhaast 
logische en onvermijdelijke combinatie: voetbalrellen en harde housemuziek. De 
ware hooligan manifesteert zich niet alleen rond de wedstrijden. Men bezoekt ook 
discotheken in Midden-Holland. Op zoek naar muziek, drank, dope en, als het even 
kan, Ajax-aanhangers. 
De oorlog tussen de hooligans wordt allang niet meer in en rondom de stadions 
gevoerd en ook niet alleen meer in de grote steden. Net  als die van Ajax zijn de 
Feyenoord-supporters inmiddels verspreid over het hele land te vinden. En hetzelfde 
geldt voor de hooligans onder hen. De geografische verspreiding heeft een praktisch 
voordeel. Als de hooligans namelijk niet met het georganiseerde vervoer willen 
reizen en dus kaarten nodig hebben voor een uitwedstrijd, dan nemen ze contact op 
met de plaatselijke hooligans. Die kopen vervolgens bij de loketten van het stadion 
de kaarten in voor de groep die dan ongeorganiseerd naar de uitwedstrijd. 
De communicatie tussen groepen hooligans gebeurt tegenwoordig regelmatig met 
behulp van de mobiele telefoon. Als er ergens Ajax-fans worden gesignaleerd, 
wordt dit per telefoon snel doorgegeven, ook als men onderweg is naar een 
uitwedstrijd. Van het mobiele telefoonnet van de PTT wordt dankbaar gebruik 
gemaakt. Er warden zaktelefoons meegenomen om 'geintjes' uit te halen. Vanuit de 
trein worden daarmee valse meldingen aan de politie doorgegeven. 
Bij het reizen naar uitwedstrijden warden soms door de harde kern instructiebriefjes 
rondgedeeld om de mede-hooligans rustig te houden. Alles wat tijdens en na de 
wedstrijd gebeurt is bespreekbaar, maar eerst moet ongeschonden de strijd-arena 
bereikt worden. Men werkt soms met een draaiboek. Er warden verkenningstochten 
georganiseerd om de logistiek vast te stellen en speciale voorzorgsmaatregelen te 
treffen voor bepaalde risico-wedstrijden. Men gaat niet met de combitrein maar met 
eigen vervoer of gehuurde busjes. In konvooi, omdat de hooligans anders te 
kwetsbaar zouden zijn bij confrontaties met grate groepen tegenstanders. Hoe laat 
en waar de hooligans zich moeten verzamelen en hoe de route van het konvooi emit 
moet zien, wordt door een clubje afgevaardigden uitgezocht. Feyenoord-Ajax is de 
topper, de klassieker onder de voetbalsupportersconfrontaties. Het is een 
prestigeduel, waar beide kampen weken naartoe leven en waarin de hooligans 
proberen de tegenstander te overtreffen met technische en tactische foefjes. Het is 
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bij uitstek de gelegenheid om te laten zien wie de sterkste is. Leden van de harde 
kernen van beide groepen hooligans bellen elkaar om afspraken te maken inzake het 
strijdperk. Wat ook steeds meer plaatsvindt: kleinschalige acties buiten de stadions. 
Men concentreert zich helemaal op prikacties met kleine 'commandogroepjes'. 
Bij internationale wedstrijden komt er soms een verbond tot stand tussen hooligans 
van diverse clubs. Dit geldt met name voor wedstrijden tegen Duitsland en 
Engeland. De voornamelijk jongere Feyenoord-hooligans werken dan samen met 
hooligans van FC Utrecht, FC Den Haag, PSV, NEC en FC Groningen (maar zeker 
niet met Ajax-hooligans!). Ze hebben er dan geen last van om op te trekken met de 
vijand. Bovendien grijpen zij elke gelegenheid aan om te 'rellen'. 
Bij uitwedstrijden worden de volgende wapens meegenomen: messen (stanley-
messen), ploertendoders, paraplu's met geslepen punten, spuitbussen, bommetjes en 
andere verrassingspalcketten. 
Als Ajax de tegenstander is, is voor de Feyenoord-hooligans vrijwel alles 
geoorloofd. Verbaal sowieso. Zowel in als buiten het stadion gaan de scheldpartijen 
onverminderd door. Er zijn telefonische scheldkanonnades geweest aan het adres 
van de familie Van Gaal. Via slinkse wegen zijn de hooligans achter zijn prive-
nummer gekomen en de laatste tijd wordt de Ajax-trainer geteisterd met tientallen 
scheldtelefoontjes, waarbij hem de vreselijkste ziekten worden toegewenst. Ook 
worden Ajax-fans thuis bezocht als het adres bekend is. Het telefonisch bedreigen 
van hooligans waarvan men het telefoonnummer heeft uitgezocht, komt ook 
regelmatig voor. Dat is 'all in the game'. 
Verbaal geweld van de supporters is er altijd geweest, zeggen ze en daarin hebben 
ze in ieder geval gelijk. Eind van de jaren zestig ging het nog niet veel verder dan 
'Hi Ha Hondelul'. In de zeventiger jaren werd het verbale geweld meestal gericht 
tegen rivaliserende supporters, concurrerende teams, respectievelijk de steden of 
dorpen waar de clubs vandaan kwamen. Soms ook tegen personen: scheidsrechters 
(met name de seksueel anders geaarden, zoals Van Swieten en Blanlcenstein), maar 
ook tegen spelers. Grenzen bestaan er allang niet meer voor supporters. Feyenoord-
hooligans zingen massaal 'Hitler bedankt' als Ajax van Feyenoord wint. Veel 
scheldliedjes ontstaan in periodes, waarin het met de club wat minder gaat. 
Wat de Feyenoord-hooligans nooit hebben gedaan en naar eigen zeggen ook nooit 
zullen doen: het zingen van racistische leuzen, gericht aan het adres van zwarte 
spelers. Het meeste verbale supportersgeweld in Nederland kwam en komt nog 
steeds van de Ajax-fans. Dat ze voor joden worden uitgescholden deert ze niet. 
Sterker nog, joden is een geuzennaam voor hen geworden. Daarom roepen ze het 
zelf ook als strijdkreet. Het is meestal hun 'entree' in vreemde stadions. 
Volgens een woordvoerder van het CIV is het verbaal geweld de laatste jaren sterk 
toegenomen. Vooralsnog denkt hij niet dat er in Nederland een sterke sturing is van 
voetbalsupporters door extreem-rechtse groeperingen. Skinheads zijn buitenbeentjes 
in de groep Feyenoord-hooligans. De CP'86 probeert de laatste tijd weer via de 
achterdeur bij de hooligans binnen te komen. De CP verkoopt sinds kort, via 
mailorder, de destijds vermaledijde shirtjes met het opschrift Feyenoord White 
Power Skins. 
Wat kost een seizoen de gemiddelde Feyenoord-hooligan? Daar zijn dus bij 
inbegrepen: de kaartjes, de reiskosten, eten en drinken, de drugs, de Feyenoord-
krantjes, het bellen met de Feyenoord Info-lijn. Het komt op een gemiddeld bedrag, 



per seizoen, inclusief zeg maar twee ronden Europa Cup, inch wel tussen de zes en 
acht ruggen. Een nogal dure hobby dus, dat Feyenoord. 
De supportersbegeleiders van Feyenoord worden de 'Button Boys' genoemd, omdat 
ze bij de wedstrijden met een grote Feyenoord button op hun jas lopen. Een 
koosnaampje is het niet. In de ogen van de hooligans zijn het 'verraders', die doen 
alsof ze het beste met je voor hebben, maar slechts een doel nastreven: zoveel 
mogelijk hooligans achter de tralies. 
Van alle politie-eenheden is de K9 (de hondenbrigade) het meest gevreesd. De 
politie is alom aanwezig. "Ze hebben een archief waar je u tegen zegt. Ze weten 
precies waar we wonen, wat voor werk we hebben en wat we doen." Pogingen tot 
infiltratie van de Rotterdamse politie bij de hooligans mislukten steevast. "Wij 
kennen iedereen van onze groep. Nieuwe jongens moeten wel van hele goeie huize 
komen, willen ze door de ons geaccepteerd worden. En bovendien: politie ruik je." 
Er wordt sneller en harder gestraft dan vroeger en dat maakt het vaak toch wat 
minder 'leuk' voor de hooligans. Ze krijgen, als ze op heterdaad betrapt worden, al 
gauw een stadionverbod, een geldboete of een alternatieve straf. Volgens een 
woordvoerder van het CIV is het stadionverbod voor veel hooligans effectief 
gebleken. "Want daarmee tref je ze diep omdat er bij zijn die heel erg voor het 
voetbal leven, ook onder degenen die zich misdragen. Als ze er niet meer bijhoren, 
dan vinden ze dat veel erger dan vijfhonderd gulden boete van Justitie." 
Wat zouden de hooligans doen als ze uit de Kuip of de andere stadion zouden 
worden geweerd? "Dan bellen we elkaar op. En dan beslissen we elke zondag, 
meeste stemmen gelden, waar we die dag naar toe gaan. Toch naar het voetballen. 
Of naar ijshockey. Of wat maar in ons opkomt. (...). We vinden altijd wel wat om 
te doen." 

Rol van de media 
Voor de media, vooral de nieuwe televisiestations, die veel aan reality doen, is het 
voetbalvandalisme echter hot news geworden. Een aanbod van RTL 4 verrast de 
Feyenoord-hooligans. Ze beschouwen de invitatie als een vorm van erkenning. De 
meesten willen echter liever niet of niet herkenbaar in beeld komen. Men wil niet 
herkend worden door politiemensen die nog het een en ander aan openstaande 
zaakjes moeten oplossen, en door hun werkgevers, die niet graag zien dat hun 
personeel op televisie uitlegt hoezeer zij 's zondags de beest uithangen. Met een bus 
gecharterd en betaald door RTL worden de hooligans naar de studio gebracht. "Dit 
is een gefinancierde hooligan-trip (...) Mooier kan je het niet hebben!" 
Feyenoord hooligans beschiklcen over plakboeken vol 'heldendaden', collages van 
krantenknipsels, achter glas, die betrekking hebben op veldslagen van hooligans. 
Ook worden door hooligans zelf foto's gemaalct tijdens rellen. Er is zelfs een 
Feyenoord-hooligan die bij grote evenementen de veldslagen vereeuwigt met een 
camera ten bate van het hooliganarchief. 

Uitspraken van Feyenoord-hooligans 
De huidige Feyenoord-hooligans omschrijven zichzelf en hun gedrag als volgt: 
"Wij zijn geen kansarme jongeren, die zich vervelen en te stom zijn om iets te 
leren, zoals de media altijd over ons schrijven. Een moeilijke jeugd hebben we ook 
niet gehad. We doen dit gewoon uit de kick." 
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"Qua rellen is Ajax interessant. Twente begint nu een beetje te komen. NAC en 
PSV ook we!, al durven die niet veel." 
"We bellen veel met elkaar. Als er wat aan de hand is, dan is de hele groep in een 
mum van tijd paraat." 
"Wij gaan speciaal naar Amsterdam toe. Dan zoeken we gewoon een groepie op. 
Dan zoeken we een Ajax-café uit. Pakken we wat tegels en dan gooien we de ruiten 
in." 
"Deze jongens gaan soms een stapje verder dan onze oude groep. Bij deze jongens 
is het zo, dat als het bij Ajax-Feyenoord rustig is geweest, ze rustig 's avonds 
teruggaan naar Amsterdam, om wat joden te pakken. Zo ver ben ik in mijn carriere 
niet gegaan." 
"Lang niet iedereen heeft ook een wapen bij zich, hoor. Maar veel hooligans we!. 
Een paraplu heeft bijna iedereen bij zich. Dat is het enige wapen dat je mee mag 
nemen." 
"We hebben vooral zulke hechte banden, omdat we met de hooligans een aantal hele 
slechte jaren achter de rug hebben. Dan steun je elkaar. Het is een hechte groep 
geworden. Tegenwoordig kom ik voor 75 procent voor het voetballen en voor 25 
procent voor de randverschijnselen. Humor hoort er ook bij." 
"Elke week gebeurt er wel jets. Dat kan zijn: een mooie wedstrijd. Dat kan zijn: 
iets van humor. Dat kan zijn: rellen. Maar elke week gebeurt er we! iets. Het is 
mijn 'even." 
"Een vrouw mag van mij niet mee naar het voetballen. Een vrouw hoort ook niet 
bij het voetballen. Omdat er altijd jets kan gebeuren. Bovendien, als ik naar het 
voetballen ga, dan zijn we onder elkaar." 
"De ervaring leert (...) dat hoe meer er van tevoren wordt gepubliceerd, des te 
minder er gebeurt." 
Door zijn gezinsleven is hij iets rustiger geworden. "Ik ben veranderd," zegt hij. 
"Ik blow al vanaf mijn twaalfde. Maar ik ben wel wat minder agressief geworden. 
Vroeger ging ik eerst voor de rellen en daarna voor het voetballen. Nu is het: als er 
wat gebeurt, dan gebeurt het maar. Maar ik ga niet meer echt vooraan lopen. 
Normaal gesproken wil ik niet het risico lopen vast te zitten. Want als ik vastzit 
verdien ik geen geld voor mijn gezin. Zo simpel is het." 
"Wat is nou lekkerder dan wouten zieken, op de tenen te staan, spugen in het 
gezicht, gewoon lekker vervelen? En nou heb ik thuis wel een shirt van Taument 
hangen, met zijn handtekening crop, maar van het voetballen zelf heb ik geen 
verstand. (...) Ik heb er echt geen verstand van." 
"Wij weten precies wat we aan elkaar hebben. We hebben geen leiders nodig, 
meestal geen overleg ook. (...). Iedereen weet wat-ie moet doen. Wij weten precies 
wat we willen, hoe het moet en hoe ver we lcunnen gaan. Je schat het gevaar in. 
(...). Het is alleen wel zo bij ons: je laat elkaar niet in de steek. Als een van ons 
wordt gepakt, dan proberen we altijd om hem weg te krijgen. Altijd." 
"We hebben binnen een mum van tijd een flinke groep bij elkaar als het moet. (...). 
Als ik op een feest in Den Haag ben en ik zie dat een Feyenoorder in de problemen 
is, dan help ik 'm." 
"Het is gewoon een kick, die gekkigheid. We doen het al van jongs af aan. Als 
Feyenoord er niet was, zouden we wel ergens anders vechten. In kroegen ofzo." 
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“Vechten is de kick” (...). “Het is een verslaving. Je wilt het elke keer weer. Je
voelt je machtig. Jij bént het gewoon. Jij bent de man.”
“Zeventig procent van de mensen die mij kennen, weten niet wat ik ‘s zondags
allemaal doe. ‘s Zondags ben ik gewoon echt een heel ander mens. (...). Wat ik
door de week niet kwijt kan, dat kan ik ‘s zondags afreageren. (...). Op mijn werk
heb ik steeds een baas boven mij. ‘s Zondags is niemand boven mij en doe en laat
ik wat ik wil. ‘s Zondags ben ik de baas!”
“Als alles los gaat, dan doe je dat met alle middelen die je hebt. Dan denk je niet
aan de consequenties. Op dat moment heb je geen grenzen meer. Het is een
combinatie van alles, waardoor je dat doet. Drank, drugs, je liefde voor Feyenoord,
het feit dat je je gang kunt gaan omdat je niet in je eigen buurt bent.”
“De afgelopen dagen werd ik sufgebeld door iedereen. Want je gaat overleggen.
Hoe laat vertrekken de bussen? Wat moet ik aan? Waar moet ik rekening mee
houden? Welke papieren moet ik wèl meenemen en welke niet? Hoeveel drugs neem
ik mee en waar verstop ik ze?”
“De verleiding voor sommigen is groot om zich bij criminele activiteiten aan te
sluiten. Maar dat geldt niet alleen voor de Feyenoord-scene, dat geldt ook voor de
gabber-scene. Degenen die die stap maken, hebben misschien wel geen zin om te
werken, of ze hebben een uitkering. Maar die jongens die dat doen, haken op een
gegeven moment af bij Feyenoord. Want dat andere gaat dan overheersen. Die zijn
daar gevoelig voor. Die raken verslaafd of worden professioneel overvaller of weet
ik wat.”

56. Hoogerwerf, A.
Geweld in Nederland
Assen, Van Gorcum, 1996

Het voetbalvandalisme als uiting van geweld komt onder meer aan de orde.

Achtergronden van voetbalvandalen
Opmerkelijk is dat onder de voetbalvandalen niet veel leden van etnische
minderheden voorkomen. Dit is opmerkelijk, omdat deze groepering wel een grote
plaats inneemt binnen de lagere sociale milieus en omdat jonge allochtone mannen
bovendien relatief vaak bij andere vormen van geweldpleging zijn betrokken. De
etnische homogeniteit van de voetbalvandalen kan het ontstaan van racistisch gedrag
bevorderen. Door dit gedrag plaatsen de vandalen zich, bewust of onbewust, boven
lotgenoten van buitenlandse herkomst uit de eigen, laag gewaardeerde, sociale
klasse.
Het meeste geweld is bij voetbalvandalisme gericht op rivaliserende
supportersgroepen. Het consequent scheiden van supporters voorkomt geweld. Ook
het meereizen van ‘eigen’ politie met bezoekende supporters kan geweld
voorkomen. Daarnaast kan men bijvoorbeeld het aantal meereizende supporters van
de bezoekende club aan een maximum binden, dat mede afhankelijk is van het
gedrag van de betreffende supporters in de voorafgaande weken.
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57. KNVB
Stand van zaken aspecten veiligheidsbeleid; eerste helft competitie 1996-1997
Zeist, KNVB, 1996

Dit is een tussenbalans van de voetbalcompetitie in het seizoen 1996-1997. Een
overzicht wordt gegeven van de maatregelen die zijn, of worden genoiiien in het
kader van het veiligheidsbeleid.

Achtergronden van voetbalvandalen
In het seizoen 1994-1995 is het stewardssysteem geïntroduceerd bij alle betaald
voetbalclub en inmiddels zijn 3.450 stewards opgeleid. De in het vorig seizoen
geformeerde Werkgroep stewarding heeft als belangrijk knelpunt gesignaleerd dat
het merendeel van de stewards nog niet beschikt over voldoende vaardigheden en
vertrouwen om adequaat te kunnen optreden bij incidenten met ‘te enthousiaste’
supporters.
Het aantal stadionverboden opgelegd tijdens de eerste helft van dit seizoen bedroeg
113. In vergelijking met vorig seizoen is een stijgende tendens waar te nemen, want
eind 1995 bedroeg het aantal stadionverboden 87. De KNVB bevordert het gebruik
van stadionverboden als correctiemiddel tegen zich misdragende supporters. Het
door de KNVB voorgestane lik-op-stuk-beleid wordt door meerdere factoren
verstoord. Zo vindt er door de gebrekkige prioriteitstelling bij justitie grote
vertraging plaats (soms oplopend tot een halfjaar).
Het aantal wanordelijkheden bij voetbalclubs is dit seizoen afgenomen, alsmede het
totaalbedrag aan daarvoor opgelegde boetes. Het aantal door de Tuchtcommissie
beschuldigde clubs is met 14% afgenomen. Overigens blijkt dat de zich herhalende
wanordelijkheden over het algemeen worden veroorzaakt door de aanhang van een
beperkt aantal clubs.
Het aantal keren dat waarnemers melding maken van discriminatie en/of racisme is
in vergelijking met vorig seizoen met 75 % afgenomen.
De KNVB onderschrijft de conclusie van het CIV dat sprake is van een verharding
van het vandalisme in en rondom voetbalwedstrijden. Het blijkt evenwel dat evenals
voorgaande jaren een afname van voetbalvandalisme plaatsvindt. Deze tendens geldt
ook voor de eerste helft van de huidige competitie. Niet moet worden onderschat
dat een burgemeestersverbod op zich een wedstrijd ‘beladener’ maakt. Bij
zogenaamde risicowedstrijden die ‘s avonds zijn gespeeld, zijn overigens geen
noemenswaardige incidenten voorgevallen.
Door de veiligheidswaarnemers zijn in de eerste helft van de competitie zijn de
volgende feiten geconstateerd:
— Van de thans gespeelde 300 competitie-wedstrijden hebben zich bij 20 van deze

wedstrijden wanordelijkheden voorgedaan waar meerdere personen bij
betrokken waren;

— Bij de hiervoor genoemde wanordelijkheden waren tussen de 20 en 100
raddraaiers betrokken met een enkele uitschieter naar 200.

— De ongeregeldheden vonden meer buiten (14) dan binnen (6) het stadion plaats.
Waarbij werd geconstateerd dat de wanordeljkheden buiten het stadion
regelmatig werden veroorzaakt door personen die een stadionverbod hadden.
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- Het aantal clubs waarvan een deel van de aanhang bij wanordelijkheden 
betrokken was, is beperkt: 8. Van deze clubs waren aanhangers van Feyenoord, 
Ajax en ADO Den Haag het meest betrokken bij wanordelijkheden (14 
wedstrijden). 

Het voetbalvandalisme wordt veroorzaakt door een zeer kleine groep. Deze harde 
kern moet hard aangepakt worden. De KNVB wil zich niet neerleggen bij 
opmerkingen als zou deze groep onbeheersbaar zijn. De aandacht van het beleid zou 
zich nog meer moeten richten op deze kleine groep. 

Rol van de media 
Ondanks de aangetoonde trend van afnemend voetbalvandalisme bij en rondom 
wedstrijden, spreekt nagenoeg geheel publicitair Nederland over een toename. En 
dat is gebaseerd op een aantal overigens zeer betreurenswaardige incidenten. Er 
moet voor gewaakt worden dat dergelijke incidenten, veroorzaakt door een zeer 
klein deel van het totaal. De verharding van het vandalisme bij voetbalwedstrijden 
geniet grote maatschappelijke belangstelling en komt dan ook publicitair hevig tot 
uiting. 

58. Landelijk Overleg SupporterscoOrdinatoren (LOS) 
Nieuwsbrief tien jaar supportersbeleid 
Z.pl., LOS, 1996 

In deze nieuwsbrief blikken de supporterscoordinatoren terug op het 
supportersbeleid, geven aanzetten tot nieuw effectief beleid en gaan in op de 
financiering daarvan. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De in een aantal steden aangestelde supporterscoOrdinatoren hebben een aantal 
specifieke taken: 
- leggen en onderhouden van contacten met Side-supporters; 
- het organiseren van activiteiten door en voor supporters; 
- dienstverlening voor supporters; 
- doorverwijzing van hulpvragen die individuele leden van de doelgroep. 
Daarnaast hebben de supporterscoardinatoren de begeleiding van de Side bij uit- en 
thuiswedstrijden in hun werkpaldcet. Op die manier wordt getracht ongeregeldheden 
in de kiem te smoren. 
Het leggen van contacten met supporters blijkt redelijk gelukt te zijn. De 
aanspreekbaarheid en bekendheid van voetbalsupporters is toegenomen. Ook bij 
meer recreatieve activiteiten kan op enthousiasme van de supporters gerekend 
worden. Met de begeleiding van de wedstrijden door supporterscoOrdinatoren zijn 
ook goede ervaringen opgedaan. Educatie, hulpverlening en verbetering van contact 
met de club blijken meer moeilijkheden op te leveren. 
Er is alle reden om vorm te geven aan een landelijk supportersbeleid. Niet alleen 
omdat er signalen zijn dat voetbalvandalisme weer aan het toenemen is, maar ook 
omdat de aanpak zoals die in de verschillende supporters-projecten is ontwikkeld, 
innoverend blijkt te werken op de aanpak van jongerenproblematiek in het algemeen 
(jongerenwerk. HALT, criminaliteitspreventie). 



101 

Ontmoetingen met supporters uit andere landen zijn vanaf de start van de 
suppportersprojecten in Nederland belangrijke activiteiten geweest. Deze activiteiten 
veranderen het vijandbeeld van supporters en zorgen voor meer begrip voor elkaar. 
Belangrijkste doel is echter de supporters te laten zien dat je ook op positieve 
manier met elkaar kan omgaan en daaruit een 'kick' kan halen. 
In de vele onderzoeken die met name in de jaren '80 zijn gedaan naar het fenomeen 
voetbalvandalisme komen twee problemen als dominant naar voren: 
1. Er is te weinig zicht op de doelgroep (bezoekers van wedstrijden) en met name 

op dat deel daarvan dat zich soms of regelmatig schuldig maakt aan 
voetbalvandalisme. Het verrichten van maatwerk wordt hierdoor belemmerd 
voor de gehele doelgroep. 

2. De inspanningen van de diverse actoren op het gebied van supportersbeleid zijn 
slecht op elkaar afgestemd. 

59. Stichting Axios 
Ajax-supportersproject; jaarverslag augustus 1995-juli 1996 
Amsterdam, Stichting Axios, 1996 

Het Ajax-supportersproject is opgericht met als doe! 'het verminderen en zo 
mogelijk voorkomen van het voetbalvandalisme gepleegd door Ajax-supporters'. 

Achtergronden van voetbalvandalen 
De contacten met Ajax-supporters worden gelegd in jongerencentra, coffeeshops, 
sporthallen, bij sportevenementen en op plekken (pleintjes e.d.) waar regelmatig een 
vaste kern van supporters aanwezig is. 
Bij uitwedstrijden zijn twee categorieen supporters te onderscheiden, nl. supporters 
die alle wedstrijden bezoeken, en supporters die uitsluitend uitwedstrijden bezoeken. 
Veel fervente supporters bezoeken alle wedstrijden. Zij zijn weer onder te verdelen 
in drie groepen: zij die geen seizoenkaart hebben, supporters uit de regio en 
incidentele bezoekers. Met name de mensen die geen thuiswedstrijden bezoeken en 
zij die incidenteel de wedstrijden bezoeken, zorgen voor problemen ('rel-toeristen'). 
Vaak ook is er een directe relatie tussen gebeurtenissen en omstandigheden bij en 
rond uitwedstrijden en supportersgedrag bij en rond de bijbehorende thuiswedstrijd. 
De belangstelling voor georganiseerd vervoer is enorm toegenomen. Door deze 
manier van vervoer wordt in grote mate het gedrag van de supporter tijdens de 
wedstrijd positief beinvloed. Relgedrag tijdens uitwedstrijden is enorm afgenomen. 
Juist supporters met een ervaren relgedrag blijken, met de juiste motivatie en na een 
opleiding tot steward, goed in staat problemen in de hand te houden. 
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