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Betreft: Klacht over agressieve tegenstander
Geachte heer/ mevrouw,
Langs deze weg willen wij ons ongenoegen kenbaar maken over het agressieve gedrag van een van
onze tegenstanders. Op zaterdag 30 oktober speelden wij een thuiswedstrijd tegen Sporting Noord 3
(DVVA 14 – Sporting Noord 3, reserve 5e klasse 509).
De eerste helft van deze wedstrijd verliep normaal. Gedurende de tweede helft gaven de spelers van
Sporting Noord steeds meer commentaar op de leiding van de scheidsrechter (speler uit ons team).
Daarnaast kregen de spelers van DVVA steeds meer verwensingen naar hun hoofd en werden er
steeds meer onbesuisde overtredingen gemaakt. Ongeveer vijf minuten voor het officiële einde van
de wedstrijd ging het volledig mis. Na een lichte overtreding van een speler van DVVA werd door
de scheidsrechter een vrije trap toegekend aan Sporting Noord. De speler van Sporting Noord ging
echter verhaal halen bij de speler van DVVA. Na enkele beledigingen te hebben geuit deelde hij een
vuistslag uit aan de speler van DVVA. De scheidsrechter besloot hierop beide spelers van het veld
te zenden. Een van de spelers weigerde te vertrekken. Doordat de situatie de scheidsrechter te
machtig werd besloot hij de wedstrijd na ongeveer 85 minuten spelen te beëindigen.
Door de onaangename sfeer en de aanhoudende dreigementen heeft de scheidsrechter besloten deze
ongeregeldheden niet op het wedstrijdformulier op te nemen. Kort na afloop van de wedstrijd
bleven beledigingen en bedreigingen doorgaan. Degene die de klap had uitgedeeld bedreigde een
andere speler “jij kan kogels door je kop krijgen, daarvoor heb ik nog wel wat in de auto liggen”.
Volgens de grensrechter van Sporting Noord “horen dit soort dingen nu eenmaal bij het voetbal”.
Daarnaast werd ook geen enkele blijk van spijt gegeven voor het geweldsgebruik. Integendeel: de
geweldpleger werd uitgelachen door zijn teamgenoten “omdat de speler van DVVA bleef staan na
de klap”.
Aanvankelijk hadden wij nog goede hoop dat het hier een incident betrof. Contact met andere
tegenstanders uit onze competitie maakt echter duidelijk dat deze tegenstander zich vaker schuldig
maakt aan beledigingen, intimidatie en fysiek geweld. Bij DVVA staan plezier in voetbal en
sportiviteit voorop. Gedrag als dat van Sporting Noord vinden wij ontoelaatbaar op het voetbalveld.
Wij hopen dan ook dat de KNVB passende maatregelen kan nemen tegen deze tegenstander. In
ieder geval hopen wij dat onze uitwedstrijd tegen Sporting Noord op 2011 onder leiding kan staan
van een bondsscheidsrechter, zodat een 'gelegitimeerde' schoppartij uitblijft.
Met vriendelijke groet,
XXXXXX namens DVVA 14

