
De bouw van de Arnhemse ‘voetbaltempel’ het Gelredome – de thuisbasis van Vitesse – zou volgens 
verwachting niet alleen zorgen voor een forse groei van het aantal bezoekers, maar ook kunnen leiden 
tot een toename van het voetbalvandalisme en supportersgeweld. Een jaar voor de opening van het 
Gelredome is daarom gestart met de ontwikkeling van een integraal veiligheidsplan. Duidelijke 
gedragsregels, vervat in protocollen, in combinatie met de toepassing van het ‘big- smile-concept’ lijken 
op termijn het voetbalgeweld terug te dringen. 
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In het voorjaar van 1998 is het Gelredome als multifunctionele voorziening in Arnhem in gebruik geno- 
men. Het Gelredome - onder meer de thuisbasis van voetbalclub Vitesse – is niet alleen een nieuw, 
modern en groot stadion, maar staat ook borg voor een andere kijk op voetbal en het beleven daarvan. 
Klantvriendelijkheid en gezelligheid zijn kernbegrippen ('big-smile-concept'). Vóór de opening van het 
Gelredome werd ingeschat dat Vitesse met een vaste aanhang van rond de 4.000 seizoenkaarthouders 
zou groeien naar een professioneel voetbalbedrijf met ten minste 15.000 tot 20.000 seizoenkaart-
houders. De verwachte stijging van het aantal supporters werd onder meer ingegeven door de uitstraling 
van het Gelredome als (regionale) 'voetbaltempel'. Deze ontwikkeling zou - naast een aantal positieve - 
ook een aantal onverwachte en wellicht negatieve effecten kunnen hebben. Zo zou er, vanwege de 
toename van het aantal toeschouwers bij Vitesse, sprake kunnen zijn van een groeiende harde kern van 
voetbalvandalen. Het hoeft immers geen betoog dat met deze regionalisering en groei van 
toeschouwersaantallen het risico groter wordt dat er meer 'ongewenste' elementen deel gaan uitmaken 
van het supporterslegioen. 
Een jaar voordat het Gelredome geopend werd, is dan ook gestart met het ontwikkelen van een integraal 
veiligheidsbeleid voor het nieuwe stadion. De gedachte was, en is, dat je hiermee beter in staat bent om 
het supportersgeweld te beteugelen, waardoor er ook buiten het spel op het veld kwalitatief hoogwaardig 
voetbalplezier geboden kan worden in het Gelredome. Een integraal veiligheidsplan brengt voor de 
betrokken partners uiteenlopende voordelen met zich mee. Verwacht mag worden dat wanneer de 
veiligheidspartners in staat zullen zijn om voetbalvandalisme en supportersgeweld beheersbaar te maken 
en te houden, dit positieve effecten zal hebben op de bezoekersaantallen. De commerciële 
exploitatiemogelijkheden in bredere zin (sponsoring, winkelnering, enzovoort), een vermindering van de 
politie-inzet tijdens voetbalwedstrijden én -last but not least- op het verder verbeteren van het positieve 
imago van de betaaldvoetbalorganisatie Vitesse. 
 
Het trainingskamp 
Om een goed beeld te krijgen van de omvang en achtergronden van de risicosupporters, alsmede om 
een integraal veiligheidsplan te ontwikkelen, heeft Advies- en Onderzoeksgroep Beke in opdracht van 
Vitesse en het arrondissementsparket Arnhem een onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn onder 
meer interviews gehouden met diverse 'leiders' uit de harde kernen en met medewerkers van Rijn-Side, 
een organisatie voor randgroepjongeren werk waarvan de betaalde krachten en de uit de harde kern 
afkomstige projectvrijwilligers al jaren de begeleiding van de harde kern verzorgen. Ook zijn  
participerende observaties uitgevoerd tijdens  thuis- en uitwedstrijden, waaronder een aantal 
risicowedstrijden. Deze observaties beperkten zich niet tot de wedstrijd sec; de onderzoekers waren  
bijvoorbeeld betrokken bij de briefing van de politie, stewardorganisatie en Rijn-Side, observeerden ruim 
voor en na de wedstrijd en voerden gesprekken met politiefunctionarissen, supporters, stewards en 
andere betrokkenen. Tijdens de wedstrijden zaten de onderzoekers in het vak waar de grootste 
concentratie harde kern supporters verblijft en reisden bij de uitwedstrijden met hen mee. 
 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten zijn er – voor intern gebruik – zes profielen gemaakt 
van huidige en in de toekomst te verwachten risicogroepen. Anders dan wat veel ‘buitenstaanders’ zullen 
vermoeden, kan er namelijk niet gesproken worden van één harde kern, maar is er sprake van meerdere 
( soms onderling rivaliserende) harde kernen en in de periferie daarvan van meerdere groepen 
risicosupporters. Daarnaast – en ook dit is waarschijnlijk niet conform de algemene verwachting c.q. 



publieke opinie – zijn risicosupporters lang niet altijd te typeren als gemarginaliseerde of kansarme 
jongeren. In de profielschetsen van de diverse groepen is er naast een schatting van de omvang per 
groep ook aandacht besteed aan de maatschappelijke achtergrond van de groepsleden, de 
organisatiestructuur binnen groepen (leiderschap), de motieven om tot een groep te behoren én aan 
riskante gewoonten onder de groepsleden. Bij motieven moet gedacht worden aan de binding met 
Vitesse, sensatiegerichtheid of geweld als onderdeel van een bredere levensstijl. Bij riskante gewoonten 
gaat het om het gebruik van alcohol en/of drugs. 
 
 
De warming-up 
Vanzelfsprekend was het niet nodig bij de ontwikkeling van een integraal veiligheidsplan bij nul te 
beginnen. Er was ook voor het oude stadion Nieuw Monnikenhuize een reeks van goede activiteiten 
ontwikkeld, dan wel in ontwikkeling, die zeker bruikbaar was binnen de totale aanpak. We noemen bij 
wijze van voorbeeld de inzet van de supporterscoördinator en projectvrijwilligers van Rijn-Side, de 
aanstelling door Vitesse van een fulltime manager veiligheidszaken, de samenwerking van politie, justitie 
en gemeente met Vitesse én de ontwikkeling van huisregels. Bij wijze van warming-up is in het kader 
van de Vitesse-Gelredome-filosofie reeds geëxperimenteerd met het spelen van wedstrijden zonder 
hekken.  
Als eerste werden hiertoe voor het vak van de harde kern (DD) de hekken verwijderd (voor ingewijden 
bekend als de actie 'Hekkes weg'). Stewards – in dienst van Vitesse - werden ingezet om supporters te 
beletten het veld te betreden. Daarnaast was er, bij wijze van experiment, in de risicovakken slechts 
een klein aantal supportersbegeleiders van de politie aanwezig. 
 
 
Voorstellen van spelers 
Zoals gezegd, is er op basis van het onderzoek gewerkt aan het opzetten van integraal veiligheidsbeleid. 
Verschillende partners hebben - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit - een aandeel in de 
aanpak, maar de kracht van het team wordt bepaald door de samenwerking. Het team bestaat uit de 
volgende spelers: Vitesse (management, stewardorganisatie en supportersvereniging), politie 
(management, - primair - supportersbegeleiders en - secundair - ME en AE), openbaar ministerie 
(voetbalofficier van justitie en parketsecretaris), Rijn-Side (supporterscoördinator en projectvrijwilligers, 
gemeente (burgemeester en kabinetschef) en, niet te vergeten, de supporters van Vitesse. 
 
 
De tactiek 
Er zijn diverse modellen voor de aanpak van voetbalvandalisme en supportersgeweld. In Arnhem is 
gekozen voor het strategiemodel. Binnen dit model worden de doelstellingen van de veiligheidspartners 
en die van de risicovolle supporters afzonderlijk geformuleerd. Daar waar de doelen overeenkomen, zijn 
er op voorhand geen problemen (denk aan een goed lopende verkoop en distributiebeleid van kaarten), 
Daar waar doelen conflicteren, is het zaak - vanuit het 'win- win' principe – het einddoel van de 
veiligheidspartners te bereiken, waarbij er op onderdelen gecontroleerde concessies worden gedaan aan 
de supporters. Het voordeel van dit model is dat op voorhand veiligheidsrisico's en overige aandachts-
punten uit het supportersbeleid geïnventariseerd kunnen worden. Op basis van deze inventarisatie kan 
de strategie bepaald worden, kunnen afspraken vastgelegd worden en verantwoordelijke 
veiligheidspartners benoemd worden. Het is met andere woorden een duurzaam en consequent model, 
waarbij de mogelijkheid aanwezig blijft om beleid te initiëren naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
De aftrap 
In maart 1998 is het Gelredome in gebruik genomen door Vitesse. Het stadion is, zoals bekend, overdekt 
en heeft een uitschuifbaar speelveld. Hekken komen in het stadion niet voor. Supporters worden  
ontvangen door stewards en hebben de mogelijkheid om op de promenade consumpties te nuttigen. In 
het stadion is er - op zes supportersbegeleiders van de politie na - nauwelijks politie aanwezig. Zoals 
gehoopt, is de supportersomvang flink gegroeid; maar liefst 19.000 mensen hebben een seizoenkaart 
aangeschaft en opvallend is dat ook de samenstelling van de supportersgroep veranderd is. Veel meer 
dan in het verleden worden de wedstrijden van Vitesse bezocht door meisjes, vrouwen en kinderen 
(gezinnen). Ook de veronderstelde groei van de harde kernen blijkt helaas een feit. Deze groepen zijn 
niet alleen in omvang toegenomen, maar ook is er een aantal nieuwe groepen bijgekomen. Ze 
bevolken - tezamen met veel enthousiaste supporters van Vitesse – de inmiddels beroemde 'Zuid-
tribune'. 
 



De spelregels 
Een voetbalwedstrijd is pas attractief als de spelers zich voor 100% inzetten, de spelregels naleven en 
doelpunten scoren. Ook in het veiligheidsbeleid zijn er op basis van het strategiemodel door de spelers in 
het veld spelregels vastgesteld, die in dit verband protocollen genoemd worden. Deze bestaan uit doelen. 
afspraken en wijze van samenwerking om de veiligheidsrisico's rond het voetbal te minimaliseren. We 
zullen de belangrijkste protocollen de revue laten passeren. 
 
. lnzet thuiswedstrijden: per type wedstrijd (risicoloze, aandachts- en risicowedstrijd) is afgesproken dat 
  de diverse veiligheidspartners de daarbij behorende - en vooraf afgesproken - inspanning c.q. inzet 
  leveren. 
. Verantwoordelijkheid en inzet uitwedstrijden: in dit protocol is vastgelegd op welke momenten Vitesse 
  verantwoordelijk is voor haar supporters en daarnaast zijn er met de partners afspraken gemaakt over 
  hun inzet. 
. Alcoholgebruik: zowel bij thuis- als uitwedstrijden zijn er afspraken gemaakt over het alcoholgebruik 
  per type wedstrijd. 
 
. Drugs: het gebruik van harddrugs en de handel in soft- en harddrugs in het stadion en tijdens het  
  vervoer worden niet getolereerd. 
. Wetsovertredend gedrag in het stadion: in het stadion wordt wetsovertredend gedrag niet getolereerd 
  en hiertegen wordt uiteraard opgetreden. 
. Voetbalgerelateerd wetsovertredend gedrag buiten het stadion: in principe valt het wetsovertredend  
  gedrag buiten het stadionterrein buiten het aandachtsveld en de verantwoordelijkheid van Vitesse. Toch  
  hebben de partners afgesproken dit gedrag tot onderwerp van een protocol te maken, omdat het    
  gerelateerd wordt aan het voetbal en daarom als een verlengstuk gezien kan worden van het beleid om  
  in de stadions de overlast en criminaliteit te bestrijden. Bij dergelijk gedrag gaat het om het plegen van  
  wetsovertredingen door Vitesse-aanhangers (zichtbaar door sjaals, petjes, logo of anderszins als  
  zodanig bekend dan wel achteraf blijkend uit het verhoor door de politie) voor of na een wedstrijd. Te  
  denken valt aan het lastigvallen van of gewelddadig gedrag tegen andere supporters of toevallige  
  passanten en het aanrichten van (grootschalige) vernielingen voor en na wedstrijden. 
 
 
Gele en rode kaarten 
Waar gespeeld wordt, worden overtredingen gemaakt. Supporters die de spel- en wetsregels overtreden, 
krijgen een sanctie. Het model ziet er als volgt uit: 
1 Overtreders worden, indien mogelijk, aangesproken op hun gedrag door hetzij Vitesse-stewards, hetzij  
   projectvrijwilligers van Rijn-Side. 
2 Overtreders die hier geen gehoor aan geven of zich schuldig maken aan een strafbaar feit, worden 
   gemeld aan de KNVB. Vitesse ontzegt de overtreder - vooruitlopend op de sanctie van de KNVB – per  
   direct de toegang tot het stadion. Vanzelfsprekend nemen politie en justitie – bij een strafbaar feit –  
   hun eigen verantwoordelijkheid . 
3 Indien de KNVB aan de overtreder een stadionverbod oplegt, worden er afhankelijk van de lengte van  
   het stadionverbod met de uitgeslotene nadere afspraken gemaakt.  
 
 
Bij civielrechtelijke stadionverboden met een minimale looptijd van zes maanden bepalen de partners of 
de overtreder in aanmerking komt om de helft van de duur van zijn stadionverbod om te zetten in een 
voorwaardelijk stadionverbod. Of dit aanbod wordt gedaan, hangt af van de ernst van de overtreding of 
het misdrijf, de recidive en de persoon van de overtreder. Bovendien zijn er voorwaarden aan 
verbonden. Gaat de overtreder niet akkoord met de voorwaarden, dan blijft de volledige duur van het 
stadionverbod gelden ('rode kaart'). 
Een supporter kan in aanmerking komen voor het omzetten van zijn stadionverbod in een voorwaardelijk 
stadionverbod, indien hij zich tijdens iedere wedstrijd van Vitesse op een vast tijdstip op het 
politiebureau meldt, zich tevens bij een mentor van Rijn-Side meldt en zich houdt aan diens 
aanwijzingen én zich niet schuldig maakt aan enig strafbaar feit rondom het voetbal. De overtreder komt 
na deze periode - bij goed gedrag – in aanmerking voor omzetting van het resterende stadionverbod in 
een voorwaardelijk stadionverbod ('gele kaart'). Tijdens de periode van het voorwaardelijke 
stadionverbod moet hij zich melden bij een mentor van Rijn-Side en mag hij zich niet schuldig maken 
aan strafbaar of overlast veroorzaken gedrag rondom het voetbal. Indien de supporter één of meer van 
bovenstaande voorwaarden niet nakomt, wordt het stadionverbod onvoorwaardelijk en – afhankelijk van 
de situatie – eventueel verlengd.  
Aardig om te vermelden, is dat bovenstaand beleid rond stadionverboden is aangeboden aan de KNVB en 
daar instemming heeft gekregen. Sterker nog, de KNVB heeft dit Arnhemse initiatief overgenomen en 
uitgewerkt tot een landelijk systeem. Thans is dit systeem door de KNVB uitgezet bij een aantal 
pilotclubs. 



De rust 
In de rust van een voetbalwedstrijd wordt een evaluatie gemaakt van de eerste helft en worden 
eventuele aanpassingen besproken voor de tweede helft van de wedstrijd. Voor de evaluatie en verdere 
ontwikkeling van het veiligheidsbeleid is het Vitesse Veiligheids Overleg (VVO) opgezet. Het VVO is een 
samenwerkingsverband tussen het arrondissementsparket Arnhem, de gemeente Arnhem, de 
regiopolitie Gelderland-Midden district Arnhem- Veluwezoom-West, Rijn-Side en SBV Vitesse met als doel 
het handhaven van de openbare orde en veiligheid in en rondom uit- en thuiswedstrijden van Vitesse. 
Hiertoe nemen de partners hun verantwoordelijkheid en treffen afhankelijk van de eigen organisatie 
preventieve, pro-actieve of repressieve maatregelen dan wel ondersteunen het veiligheidsbeleid 
bestuurlijk. Het uiteindelijke doel is dat er - door de samenwerking en verbeterde afstemming - 
protocollen van aanpak ontwikkeld worden die zowel voor de partners als de bezoekers helder en 
duidelijk zijn en die bovendien nagekomen worden, zodat er op termijn minder een beroep gedaan hoeft 
te worden op repressieve maatregelen. 
 
 
De eindstand 
Een 'eindstand' is op dit moment uiteraard niet te geven. In het afgelopen jaar is door samenwerking 
tussen de diverse partners aan een aantal onderdelen van het veiligheidsbeleid met succes uitvoering 
gegeven. Achteroverleunen is er natuurlijk niet bij, want het werken aan veiligheid verdient constante 
aandacht. Het veiligheidsteam raakt overigens steeds beter op elkaar ingespeeld en de verwachting is 
dan ook dat dit het resultaat - het met succes terugdringen van voetbalgeweld - ten goede zal komen. 
 
Henk Ferwerda is criminoloog en directeur van Advies- en Onderzoeksgroep Beke te Arnhem, Paul 
Beekman werkt als beleidsmedewerker bij het Arrondissementsparket Arnhem. Bas Geerdink is directeur 
Algemene Zaken bij Vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 


