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1 INLEIDING
Bij het bezoeken van wedstrijden en evenementen
van Feyenoord hebben bezoekers in het algemeen en
Feyenoord-supporters in het bijzonder te maken met
allerlei regels en procedures. Naast de Nederlandse
wet dient Feyenoord zich ook te houden aan de regels
van de KNVB en/of UEFA, alsmede aan de voorwaarden die vanuit de gemeente Rotterdam aan de organisatie worden gesteld. Overtredingen van deze regels
en procedures leveren Feyenoord niet alleen onnodige
boetes op maar ook een negatief imago.
Feyenoord streeft een beleid na, waarbij de veiligheidsmaatregelen die gelden rondom wedstrijden en evenementen van de club, maar die niet voor alle supporters
bedoeld zijn, zoveel mogelijk worden beperkt. Helaas
kan nooit voorkomen worden dat generieke maatregelen noodzakelijk zijn. De club streeft echter naar
duidelijke regels en procedures, geldend voor iedereen
die wedstrijden bezoekt in combinatie met een passend sanctiebeleid voor hen die zich niet aan de regels
houden. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat in de
stadions waar Feyenoord speelt een prettige voetbalsfeer gegarandeerd is. Daarbij dient iedereen zich
prettig te voelen en blijft er voor de meest fanatieke
aanhang voldoende ruimte en gelegenheid om zich op
een emotionele wijze te uiten, zonder dat anderen zich
daardoor gekwetst, beledigd of geprovoceerd voelen.
Het publieksbeleid sluit aan bij één van maatschappelijke ambities van Feyenoord: ‘Een open club en een
open stadion’.

1.1 DE 12 ‘GEBODEN’ VAN FEYENOORD
Als onderdeel van deze ambitie is Feyenoord medio
2014 gestart met het project ‘Welkom bij Feyenoord’.
Opdat iedere bezoeker zich welkom voelt en om dit gevoel bij evenementen waaronder thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord voorop te stellen en te verhogen. In
het kader van het verhogen van de servicegerichtheid
is deze notitie ‘Gedragsregels, sancties en beroepsmogelijkheden’ opgesteld. Gewenst gedrag bij het bezoeken van evenementen of wedstrijden van Feyenoord is
samen te vatten in de zogenoemde 12 ‘geboden’ van
Feyenoord.

• Feyenoord is een club voor iedereen,
ongeacht leeftijd, afkomst of geloof.
• Kwetsen is zinloos, steunen is goud.
• Wees behulpzaam en denk ook aan anderen.
• Respecteer medesupporters en medewerkers
van Feyenoord.
• Te allen tijde blijven we van elkaar en van
elkaars eigendommen af.
• Er worden geen voorwerpen of vloeistoffen
gegooid.
• Agressie en geweld horen niet thuis bij
Feyenoord.
• Neem geen fakkels, rookpotten en ander
vuurwerk mee.
• Gebruik geen drugs, vermijd openbaar
dronkenschap.
• Steel niet van je eigen club en bevuil je eigen
stadion niet.
• De speel- en trainingsvelden zijn heilig.
• Wees altijd met trots en op een positieve wijze
de twaalfde man.
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2 KADERS
WEDSTRIJDREGELINGEN
2.1 WETTEN EN REGELS
Als je een wedstrijd of een evenement van Feyenoord
bezoekt, zijn de volgende wetten en regels van toepassing:
• De Nederlandse wet (Wetboek van Strafrecht);
• De Standaardvoorwaarden KNVB;
• Richtlijn termijn stadionverbod KNVB;
• UEFA --reglementen (i.g.v. Europese wedstrijden);
• Voorwaarden Seizoenkaart Feyenoord Rotterdam
N.V.;
• Voorwaarden Uitkaart Feyenoord Rotterdam N.V.;
• De Huisregels van Stadion Feijenoord N.V.;
• De Gedragsregels van Feyenoord Rotterdam N.V.
De standaardvoorwaarden van de KNVB en/of de
gedragsregels van Feyenoord zijn niet alleen van toepassing in het stadion maar ook bij de wedstrijden van
bijvoorbeeld de beloften, op de verschillende (trainings)
accommodaties (zoals trainingscomplex 1908 en
Varkenoord) en alle bij De Kuip behorende gebouwen
en terreinen. Daarnaast zijnde UEFA-reglementen enkel
van toepassing voor of tijdens Feyenoord-evenementen die in Europees verband worden georganiseerd.
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Bij het opstellen van de Gedragsregels heeft Feyenoord
getracht het beleid ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag van haar supporters en de geldende
procedures zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Het
spreekt voor zich dat de gedragsregels van Feyenoord
ondergeschikt zijn aan de regels en voorwaarden zoals
die landelijk - vanuit de overheid en de KNVB en/of
UEFA – zijn opgesteld. Deze Gedragsregels dienen dan
ook vooral gezien en gelezen te worden als een aanvulling en nadere toelichting op deze overkoepelende
voorwaarden.
De volledige versies van de hierboven benoemde regels en voorwaarden zijn direct bij voornoemde instanties op te vragen en niet als bijlage aan deze notitie
toegevoegd.
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3 GEDRAGINGEN
Eén van de voornoemde wetten en regels zijn de gedragsregels. Feyenoord hanteert deze gedragsregels
aanvullend op de overkoepelende wet- en regelgeving
van bijvoorbeeld de KNVB en/of UEFA. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op bestaande regelgeving
en hebben vooral ten doel om meer duidelijkheid te
verschaffen. Met andere woorden: de gedragsregels
moeten er voor zorgen dat elke supporter precies
weet waar hij of zij aan toe is. Feyenoord onderscheidt
daarbij overtreding van de gedragsregels op het gebied
van:
3.1 GEWELD
3.1.1 Fysiek geweld
Iemand anders lijfelijk iets aandoen: slaan, schoppen,
duwen, het geven van een kopstoot, enz. of een poging
daartoe.
3.1.2 Verbaal geweld
(Langdurig) Roepen, zingen of schreeuwen van teksten
of spreekkoren die/waarmee:
• De algemeen maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnorm overschrijden, individueel of in vereniging;
• (Aanhoudend) kwetsend, racistisch of beledigend
zijn voor een of meerdere personen, al dan niet in
het stadion aanwezig;
• Wordt gedreigd met welke vorm van geweld dan
ook.
3.2 Bewustzijnsbeïnvloedende middelen
Met bewustzijnsbeïnvloedende middelen worden over
het algemeen alcohol en drugs bedoeld, maar ook
alle middelen die mogelijk eenzelfde werking kunnen
hebben en niet als alcohol als drugs kunnen worden
aangemerkt.
3.2.1 Alcohol
Als je merkbaar onder invloed van alcohol verkeert, kan
je de toegang tot het stadion worden geweigerd of kun
je van het stadionterrein worden verwijderd.
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3.2.2 Drugs
Supporters die handelen, gebruiken, in bezit zijn van
of merkbaar onder invloed zijn van hard- en softdrugs
en/of andere soorten (verboden) verdovende middelen
kan de toegang tot het stadion worden geweigerd of zij
kunnen uit het stadion worden verwijderd.
3.2.3 Geweldpleging onder invloed
Alcohol- en/of drugsgebruik is geen excuus voor geweld. Men is dubbel verantwoordelijk voor het gedrag.
Sinds 1 juli 2017 heeft de politie landelijk de wettelijke
bevoegdheid om verdachten van geweld te testen op
alcohol en drugs. Is er bij geweldpleging alcohol en/of
drugs in het spel, dan kan het Openbaar Ministerie een
zwaardere straf eisen. Dat kan een hogere boete, of
een langere taakstraf of celstraf zijn. Maar het kan ook
gaan om bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod, gebiedsverbod of gedragsinterventie.
3.3 VERWIJTBARE HANDELINGEN EN
ONGEWENSTE NON-VERBALE UITINGEN
3.3.1 Verwijtbare handeling
Wie zich schuldig maakt aan verwijtbare handelingen
(zoals het moedwillig afschermen, medeplegen en/
of faciliteren) waardoor herkenning van de dader(s)
door stewards en/of beveiligingspersoneel en/of politie
en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk
wordt gemaakt, kan worden gesanctioneerd met een
landelijk stadionverbod. De verwijtbare handeling kan
bestaan uit bijvoorbeeld het gebruik van (span)doeken,
gezichtsbedekkende kleding of kleding waarmee het
gezicht moedwillig wordt bedekt.
3.3.2 Non-verbale uitingen
(Span)Doeken, kleding en/of andere goederen met
hierop teksten of afbeeldingen die:
Geweld tonen, geweld uitdragen of (indirect) tot geweld
oproepen;
• Zich richten op een of meerdere personen, al dan
niet in het stadion aanwezig, met het doel hen te
beledigen, te kwetsen of te provoceren;
• Een politieke of commerciële lading hebben, waarvoor door Feyenoord vooraf geen toestemming is
gegeven;
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• De belangen van de club, het stadion en van de
medewerkers of functionarissen in het bijzonder
aantasten;
• Naar mening van Feyenoord de algemeen maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnorm overschrijden.
3.4 ONGEWENST GEDRAGINGEN EN
HANDELINGEN
Hiermee wordt bedoeld: Elke handeling of uiting (situationeel bepalend) waarmee of waardoor Feyenoord
of haar supporters in gevaar of in diskrediet worden
gebracht of in haar goede naam worden aangetast
3.4.1 Vuurwerk
Het meenemen, in bezit hebben en/of afsteken van
vuurwerk is ten strengste verboden. Dit betreft alle mogelijke soorten vuurwerk. Ook het aanpakken, doorgeven, voor iemand afsteken van vuurwerk of soortgelijke
handelingen valt hier onder en zal waar mogelijk worden bestraft. Er wordt in geen enkel geval onderscheid
gemaakt in omvang of gewicht van het meegenomen
en/of afgestoken vuurwerk.
3.4.2 Gooien van voorwerpen
Het gooien van voorwerpen, vast of vloeibaar, is verboden in De Kuip. In die gevallen waarbij het materiaal
richting het veld wordt gegooid (ongeacht of het voorwerp uiteindelijk in de gracht, op het veld, nabij een
speler of official op het veld of elders terecht komt) zal
worden bestraft. Een voorwerp kan van alles zijn, zoals
een munt, een aansteker, een beker (met of zonder
vloeistof), schoen, mobiele telefoon, enz.
3.4.3 Betreden van het veld
Het voetbalveld van Feyenoord is heilig. Niemand kan
en mag dan ook zomaar het veld betreden. Een poging
tot het betreden van de gracht, de spelerstunnel, de
ruimte rondom het veld (buiten de lijnen) of het veld zelf
(binnen de lijnen), voor, tijdens of na de wedstrijd is ten
strengste verboden en zal worden bestraft. Ook het
betreden van de trainingsvelden op trainingscomplex
1908 en/of de velden in de stadions van onze tegenstanders is niet toegestaan.
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3.4.4 Spreekkoren en overige negatieve
		 verbale uitingen
Het Feyenoord-legioen staat bekend om haar onvoorwaardelijke liefde en trouw. De impact van het legioen
door positieve steun aan het eigen elftal heeft zich
herhaaldelijk bewezen. Het steunen van de eigen spelers heeft een positiever effect op de prestaties van het
elftal dan het kwetsen en beledigen van bijvoorbeeld
scheidsrechters en tegenstanders. Kwetsende, racistische en discriminerende uitlatingen horen niet thuis in
De Kuip en zullen waar mogelijk worden bestraft.
3.4.5 Wanordelijkheden
Het is ten strengste verboden om vóór, tijdens en na
het bijwonen van wedstrijden van Feyenoord wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Ook (voetbal gerelateerde)
handelingen die buiten het stadion plaatsvinden en die
de naam en de belangen van de club schaden, kunnen
leiden tot het opleggen van een stadionverbod. Onder
wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan:
• Gedragingen die onder meer zouden kunnen leiden
tot verstoring van een wedstrijd en/of;
• Het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of;
• Het ontstaan van schade.
3.5 HET VRIJHOUDEN VAN TRAPPEN EN
BORDESSEN
Om veiligheidsredenen dienen rondom zowel Europese
als nationale wedstrijden alle trappen, bordessen en
nooduitgangen volledig vrij te blijven van personen en/
of goederen. Bij calamiteiten of noodsituaties dienen
veiligheidspersoneel, medische dienst, brandweer en
politie zich namelijk vrij en ongehinderd te kunnen bewegen door het stadion. Het vrijhouden van de trappen
is vastgelegd in de regelgeving van zowel de UEFA
(artikel 38, UEFA Safety and Security Regulations) als
de KNVB (Artikel 3.5, Standaardvoorwaarden KNVB).
3.6 UITZONDERINGEN EN OVERIGE
GEDRAGINGEN
In alle gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien, behoudt de directie van Feyenoord Rotterdam
N.V. zich te allen tijde het recht voor om in uitzonderlijke gevallen en door haar te beoordelen, af te wijken
van hetgeen in deze notitie beschreven staat.
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4 VERBODEN
VOORWERPEN
Bij het betreden van De Kuip kun je gefouilleerd worden. Bij hoge uitzondering kan deze fouillering tevens
worden ondersteund door de inzet van een speurhond(en) voor de opsporing van verdovende middelen
of vuurwerk. Het veiligheidspersoneel is gerechtigd om
je te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen. Bij constatering van
strafbare feiten zal de politie de afhandeling overnemen.
Als je benaderd wordt om te worden gefouilleerd,
ben je verplicht hier aan mee te werken. Het eventueel afdoen van een hoofddeksel, het openmaken van
tassen, jassen en/of legen van zakken kan onderdeel
zijn van de fouillering. Voor het fouilleren van vrouwelijke supporters zijn er voldoende vrouwelijke stewards
aanwezig.

4.1 LIJST MET VERBODEN VOORWERPEN
De volgende artikelen/voorwerpen zijn in het stadion
en/of tribunes, maar ook op alle andere locaties van
Feyenoord zoals bijvoorbeeld trainingscomplex 1908,
niet toegestaan:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Hard- en softdrugs.
Alcoholische dranken.
Vuurwerk - alle mogelijke soorten.
Glaswerk, blikjes, kleine en grote flesjes.
Bivakmutsen of andere vormen van gezichtsbedekkingen waarmee identificatie onmogelijk kan worden
gemaakt.
Motorhelmen, bouwhelmen en legerhelmen e.d.
Grote rugzakken en koffers.
Flesjes en potjes (bijvoorbeeld parfum).
Spuitbussen, haarlak en nagellak.
Aanstekers en brandbare vloeistoffen.
Rollen wc papier, grote hoeveelheden (versnipperd)
papier (uitgezonderd aangemelde sfeeractiviteiten).
Promotiemateriaal en -kleding.
Paraplu’s met een ijzeren of houten punt.
Selfiesticks.
Laserpennen.
Onbemande luchtvaartuigen (ook drone genoemd).
Zakmessen, bestek, scharen, slag-, steek-, stoot-,
vuurwapens en kettingen.
Stokken zonder vlag en/of langer dan 1 meter en/of
met een diameter van meer dan 20 mm.
(Span)Doeken, banners, vlaggen met een afmeting
groter dan 1,5 bij 2 meter, niet brandwerend/-vertragend en waarvoor niet vooraf door Feyenoord
toestemming is gegeven.
Trommels, megafoons, vuvuzela’s en gastoeters.
Andere voorwerpen die een gevaar kunnen vormen
voor de gezondheid, de veiligheid of de openbare
orde.
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5 ROOKBELEID
Er geldt een rookverbod op alle gezinsvakken (P, PP,
CC, DD, OO, F, H) en een ontmoedigingsbeleid voor de
overige vakken in het stadion.
Met een rookverbod op de gezinsvakken wil Feyenoord
bewerkstelligen dat kinderen de wedstrijden in een
rookvrije omgeving kunnen volgen. Het is algemeen
bekend dat (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Vooral kinderen hebben, wanneer er een roker in
de buurt zit, vaak niet de mogelijkheid om aan te geven
dat zij last hebben van de rook of om van zitplaats te
veranderen.
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Het ontmoedigen van roken voor de overige vakken
past bij de toenemende aandacht die Feyenoord
besteedt aan het stimuleren van een gezonde, sportieve en verantwoorde leefstijl onder alle supporters
in het algemeen en onder onze jonge achterban in
het bijzonder. Zo verkopen we bijvoorbeeld rondom
thuiswedstrijden van Feyenoord geen tabakswaren. Wil
je per se roken en toch rekening houden met je medesupporters? Rook dan niet op de tribunes maar gebruik
bij voorkeur het stadionterrein (buitenring) rondom De
Kuip. Let op: in alle inpandige ruimten en zalen van De
Kuip (zoals het Maasgebouw, De Vereeniging en de
Maaszaal) is roken (wettelijk) niet toegestaan.
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6 DE GEDRAGSREGELS
OVERTREDEN, WAT NU?
Wanneer men onverhoopt de gedragsregels van
Feyenoord heeft overtreden, is het van belang dat men
weet wat men te wachten staat. In bijlage 1 van de
Gedragsregels zijn alle mogelijke vormen van sancties
en maatregelen omschreven.
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