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De voetbalsupporter in de technologische proeftuin  
 
 
Technologie moet helpen om voetbalwedstrijden veilig te laten verlopen. 
Clubkaarten, databases van hooligans en biometrische gezichtscontrole – het 
betaald voetbal is de technologische proeftuin van Europa. Maar de 
voetbalsupporter laat zich niet zo maar onder de duim houden. 
 
 
Ramón Spaaij 
 
 

‘Luister hooligan af voor hij op de vuist gaat’ 
de Volkskrant, 3 juli 2008 

 
Op 1 juli 2008 kondigde minister van Justitie Hirsch Ballin in een brief aan de 
Tweede Kamer nieuwe maatregelen - zoals telefoontaps - aan tegen ‘hooligans’ 
die elkaar op afspraak te lijf gaan. Met deze brief kwam de minister tegemoet 
aan de wens van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. De aankondiging 
van de minister komt nauwelijks onverwacht. Immers, het betreft een volgende 
stap in een proces als drie decennia aan de gang is. In de kern gaat het daarbij 
om het inschatten en terugdringen van de veiligheidsrisico’s van 
voetbalwedstrijden, en om de definiëring van die risico’s. En dat door de 
voortdurende uitbreiding van de mogelijkheid tot het verzamelen, opslaan, 
verwerken en verspreiden van gegevens over supporters en bezoekers. Onder het 
motto van ‘informatiegestuurd beleid’ ligt er een toenemende nadruk op 
voorspelling en preventief optreden. 

Technologische ontwikkelingen nemen een centrale plaats in binnen dit 
proces. Neem de toegangscontrole bij voetbalstadions. Tot het einde van de 
jaren tachtig verliep deze controle nog relatief ongeautomatiseerd: stewards 
scheurden papieren kaartjes af en vervolgens liep de bezoeker het stadion 
binnen, waar hij of zij doorgaans ongehinderd plaats kon nemen op een 
willekeurige staanplaats of stoel op de tribunes. Gedurende de jaren negentig 
kwam hierin verandering. Stadions werden in toenemende mate onderverdeeld 
in aparte, afgeschermde sectoren en vakken, genummerde zitplaatsen deden hun 
intrede en bezoekers werden gefouilleerd. Er ontstonden geautomatiseerde 
toegangscontroles, waarbij de bezoeker het kaartje moest (laten) scannen bij een 
toegangspoortje. Deze ontwikkeling raakte in een stroomversnelling met de 
introductie van de persoonsgebonden clubkaart. Zonder deze kaart was het niet 
mogelijk toegangsbewijzen te kopen via officiële kanalen. Onder het mom van 
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‘betere dienstverlening’ werd van bezoekers gevraagd of zij hun persoonlijke 
gegevens beschikbaar willen stellen aan de club en de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (KNVB). Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) 
merkte in 1999 op: ‘De Club Card wordt in het algemeen gezien als een 
servicekaart. Het is op die manier echter door bijna geen enkele club als een 
zodanig marketing instrument in de markt gezet. Op langere termijn was het de 
bedoeling dat er veiligheidsaspecten ingebracht konden worden. Het belangrijke 
sluitstuk van de gehele keten uit het Beleidskader is de gecontroleerde 
toegangscontrole, waarbij als uitgangspunt geldt, dat personen die niet gewenst 
zijn buiten het stadion worden gehouden.’ (CIV, 1999: 14)  
 
Proeftuin voor technologie 
Het besef dat dit nieuwe reguleringsmechanisme niet waterdicht was, zoals we 
nog zullen zien, leidde tot de inzet van nieuwe technieken en technologieën, 
waaronder persoonsgebonden uitkaarten en proeven met biometrische 
toepassingen, zoals de irisscan. De KNVB startte in het seizoen 2005-2006 met 
een pilot, waarbij stadionverboden werden gehandhaafd met biometrische 
toegangscontrole. Tijdens de pilot werd ook de haalbaarheid getest van 
identificatie door biometrische gezichtsherkenning van supporters die ondanks 
een stadionverbod op de tribune zaten. 

ADO Den Haag voerde in 2007 biometrische gezichtsherkenning in om 
bezoekers met een stadionverbod te weren. Alle Haagse supporters zijn 
sindsdien verplicht een clubkaart kopen met daarin een long range RFID-chip, 
die ook in het nieuwe paspoort en de OV chipcard zit. Bij aanvraag van de 
clubkaart wordt een biometrische pasfoto gemaakt van het gezicht. Bezoekers 
komen door een sluis naar binnen. De antennes voor de poorten detecteren de 
clubkaart en daarbij wordt gecontroleerd of de kaart geldig is. Hierna wordt in 
de sluis een foto van het gezicht gemaakt, die wordt vergeleken met de 
biometrische foto die werd gemaakt bij de aankoop van de clubkaart. Als de 
verificatie aangeeft dat dit dezelfde persoon is, wordt de uitgangspoort 
automatisch geopend. Als het gezicht niet overeenkomt, blijft de poort gesloten 
en moet de bezoeker terug. 

De invloed van technologie op het beleid rond voetbalwedstrijden en op het 
gedrag van supporters is uiteraard niet uniek, getuige de bijdragen aan dit 
jaarboek. Toch zijn de ontwikkelingen rond de voetbalvelden om tenminste drie 
redenen ook interessant voor andere terreinen. In de eerste plaats laat de 
voetballerij de uiteenlopende en soms conflicterende wijzen zien waarop de 
verschillende actoren omgaan met nieuwe, op technologische ontwikkelingen 
gebaseerde beleidsinstrumenten. In de tweede plaats tekent zich in het 
voetbalbeleid een toenemende internationalisering en Europeanisering af, met 
belangrijke consequenties voor de rechtshandhaving en privacybescherming. In 
de derde plaats fungeert de voetbalsupporter als proeftuin voor elektronische 
surveillering. Verscheidene maatregelen die in eerste instantie worden uitgetest 
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op bezoekers van voetbalwedstrijden, worden in een later stadium ingezet bij 
andere gelegenheden, overigens meestal zonder dat de effectiviteit en de 
proportionaliteit van deze maatregelen adequaat zijn vastgesteld. Zo worden 
reguleringsinstrumenten uit de voetbalomgeving toegepast op de protestacties 
van transnationale sociale bewegingen. Andersglobalisten worden geregeld 
bestempeld tot ‘hooligans’ en worden, als onderdeel van deze labeling, 
onderworpen aan vergaande vormen van toezicht, registratie en classificatie  
(Della Porta et al., 2006). Demonstranten krijgen soms een uitreisverbod 
opgelegd of mogen een land niet in omdat zij voorkomen op een ‘zwarte lijst’ 
van potentiële relschoppers. Deze maatregel werd eerder toegepast op Britse en 
Duitse voetbalsupporters tijdens internationale toernooien. Internationale 
politiesamenwerking bij de bestrijding van supportersgeweld dient dus blijkbaar 
als voorbeeld voor andere vormen van politiesamenwerking binnen Europa 
(Groenevelt, 2008: 33). 

Tegen deze achtergrond bespreek ik in deze bijdrage de impact van de 
technologie op het leven van de voetbalsupporter en de ‘hooligan’.1 Met welke 
middelen wordt supportersgeweld aangepakt? Hoe reageren supporters en 
hooligans op deze middelen? En op welke manier verandert de autonomie van 
voetbalsupporters als gevolg van deze middelen?  
 
Bestrijding van supportersgeweld: centralisatie en decentralisatie 
In zijn magnum opus, het driedelige The Information Age, verwerpt Manuel 
Castells het klassieke Big Brother-scenario. Castells (1997: 300) neemt een 
fundamentelere trend waar: de toenemende diffusie van de 
surveilleringscapaciteit buiten staatsinstituties en voorbij landsgrenzen. Hoewel 
nieuwe informatietechnologieën toezicht, opsporing en repressie door 
staatsinstituties faciliteren, geldt het omgekeerde ook: burgers kunnen ze 
gebruiken om hun controle over de staat te vergroten en om toegang tot 
informatie te vergaren. Daarnaast creëren zij nieuwe mogelijkheden voor 
criminele en terroristische netwerken om opsporingsinstanties te ontwijken, 
bijvoorbeeld door nieuwe vormen van organisatie en communicatie te 
ontwikkelen. Het belangrijkste aspect van deze ontwikkeling is volgens Castells 
echter de informatieverzameling over individuen door bedrijven en andere 
soorten organisaties en het ontstaan van een markt voor deze informatie. Castells 
stelt: ‘Meer dan een onderdrukkende “Grote Broer” is het een groot aantal 
welwillende “kleine zusters”, die zich tot eenieder van ons verhouden op een 
persoonlijke basis omdat zij weten wie wij zijn, die alle levenssferen zijn 
binnengedrongen (1997: 301). Nieuwe mogelijkheden van observatie en toezicht 
vertonen zowel centralisatie- en decentralisatietendensen. Enerzijds nemen de 
mogelijkheden van overheden toe om toegang te krijgen tot gegevens die bij 
verschillende partijen aanwezig zijn; anderzijds komen de mogelijkheden voor 
                                                      
1 De sociale constructie van het label ‘hooligan’ verdient meer aandacht dan ik mij in deze 
bijdrage kan permitteren. Ik verwijs gemakshalve naar Spaaij, 2008. 
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observatie en analyse binnen het bereik van steeds meer partijen, inclusief 
bedrijven en individuele burgers (Vedder, 2008: 58). 

Bij het betaald voetbal zijn deze tendensen evenzeer waarneembaar. De 
overheid vervult een sturende rol in het veiligheidsbeleid, maar tegelijkertijd 
treden ook andere partijen nadrukkelijk op de voorgrond ten aanzien van de 
verzameling, opslag en uitwisseling van informatie: de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond (KNVB), betaald voetbal clubs, private beveiligingsbedrijven, 
organisaties die zijn gespecialiseerd in dataopslag en -voorziening (zoals Cotass 
in het geval van de clubkaart en Happy Crowd Control en Tebrona ten aanzien 
van biometrische gezichtsherkenning)2 en supportersorganisaties. Wat is er hier 
aan de hand? 
 
Kennisbanken 
De ontwikkeling van het voetbalvandalismebeleid in Nederland raakte 
halverwege de jaren tachtig in een stroomversnelling. Gedurende deze periode 
vond een aantal ernstige incidenten plaats rondom de Nederlandse 
voetbalvelden. In november 1983 waren televisiekijkers getuige van 
grootschalige vechtpartijen op de tribunes van De Kuip tijdens een wedstrijd 
tussen Feyenoord en het Engelse Tottenham Hotspur. Ruim vijftig supporters 
moesten worden behandeld door medisch personeel. In maart 1987 besloot de 
Mobiele Eenheid een tribune van het Zuiderpark-stadion in Den Haag schoon te 
vegen na herhaaldelijke aanvallen van thuissupporters op de bezoekende Ajax-
fans. Enkele maanden later gooide een Nederlandse supporter een bom op het 
veld tijdens het duel tussen Nederland en Cyprus. De bom verwondde de 
Cypriotische doelman. Een vergelijkbaar incident deed zich voor in september 
1989, toen een Ajax-supporter een ijzeren staaf op het veld gooide tijdens een 
Europacupwedstrijd van Ajax tegen Austria Wien. Een maand later gooiden 
twee Feyenoord-supporters een zelfgemaakte bom, die bestond uit vuurwerk en 
kogeltjes, in een vak vol Ajax-supporters. Veertien supporters raakten hierbij 
gewond. 

Politici en beleidsmakers benadrukten de noodzaak relschoppers hard aan 
te pakken. In 1986 culmineerde dit in de oprichting van het Centraal 
Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV). Het CIV moest informatie over 
voetbalgeweld verzamelen, analyseren en uitwisselen. Sommige Europese 
landen maken gebruik van een vergelijkbaar gecentraliseerd systeem, zoals het 
Britse Striker. Met het CIV kwam het accent te liggen op een 
informatiegestuurde benadering, met de politie in een coördinerende rol. Het 
CIV is eigenaar van het Voetbal Volg Systeem (VVS), alle clubs in het betaald 
voetbal zijn erop aangesloten. Uitgangspunt is dat de clubs zelfstandig hun eigen 
gegevens invoeren over incidenten, individuele ‘probleemsupporters’, verwachte 
reisbewegingen van supporters en de veiligheidsorganisatie. Zo ontstaat er per 
                                                      
2 Cotass staat voor club georiënteerd toegangs- en autorisatiesysteem. 
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wedstrijd een beter inzicht in de genomen maatregelen, de personele inzet en de 
gebeurtenissen rondom die wedstrijd. In het systeem zit een module waarin de 
politie de namen van de ‘risicosupporters’ van de zogenaamde ‘top 500 lijst’ kan 
vermelden. Deze lijst is samengesteld op basis van geregistreerde 
geweldsantecedenten en de ervaringskennis van lokale politieagenten en 
clubmedewerkers. De bedoeling is dat zo alle politiekorpsen op de hoogte zijn 
van deze risicosupporters (CIV, 2006: 6). Bij eerdere gelegenheden, zoals Euro 
2000, kregen personen die op deze top 500-lijst voorkomen een brief met de 
waarschuwing dat zij in de gaten worden gehouden. 

Meer recent hebben politie en justitie met het televisieprogramma 
Opsporing Verzocht geprobeerd om verdachten op te sporen, en heeft de politie 
foto’s van verdachten op het internet geplaatst. Naar aanleiding van de 
ongeregeldheden na de wedstrijd Feyenoord-Ajax op 17 april 2005, waarbij 42 
agenten gewond raakten, leverde deze opsporingsmethode een stroom van tips 
en identificaties op.  

 
Opsporingsacties 
De Britse politie ondernam vergelijkbare opsporingsacties. Clubs en 
voetbalbonden spelen hierbij soms een actieve rol, zoals na de Londense derby 
tussen Fulham en Chelsea op 16 maart 2006. Na het laatste fluitsiginaal 
stormden thuissupporters het veld op om de 1-0 overwinning op de aartsrivaal te 
vieren. Enkele fans renden naar het uitvak en daagden de bezoekers uit. Er 
ontstonden enkele korte vechtpartijen tussen supporters op het speelveld. De 
club opende een grootschalig intern onderzoek naar het incident en zette foto’s 
van verdachten op haar officiële website, in de hoop de daders te kunnen 
identificeren. De Britse politie gebruikt overigens niet alleen video-opnamen in 
en rondom de stadions, maar ook opnamen op stations of in winkelcentra als 
bewijsmateriaal. Vanwege de relatief hoge pakkans vechten supporters liever 
niet in of rondom het stadion, maar ze vergeten soms dat cameratoezicht ook op 
andere locaties inmiddels gebruikelijk is. 

Op initiatief van de British Transport Police en de National Criminal 
Intelligence Service krijgt een aanzienlijk aantal Britse supporters een 
stadionverbod en een reisverbod opgelegd voor internationale 
voetbalwedstrijden en –toernooien. Met de in 1999 ingevoerde Football 
(Offences and Disorder) Act zijn de Britse autoriteiten bevoegd om ook 
verdachte, maar niet veroordeelde personen een stadion- en reisverbod te geven. 
Hier staan de rechten van het individu op gespannen voet met die van de 
maatschappij. Deze spanning wordt in de praktijk vaak van de hand gewezen 
vanuit de gedachte dat supporters die zich goed gedragen niets te vrezen hebben 
van de maatregelen. Ook supportersvertegenwoordigers dragen deze gedachte 
uit, zoals we nog zullen zien.  
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Risicoanalyse matrix 
Om de veiligheidsrisico’s van een wedstrijd beter in te kunnen schatten, heeft 
het CIV samen met de KNVB en vertegenwoordigers van clubs en politie in het 
seizoen 2005-2006 een ‘risicoanalyse matrix’ geïntroduceerd. Zowel de politie 
als de clubs vullen een deel van deze matrix met, deels persoonsgebonden, 
informatie, waardoor een beeld ontstaat van de veiligheidssituatie. De uitkomst 
van de risicoanalyse matrix bepaalt de classificatie (A, B of C) die vooraf wordt 
toegekend aan een wedstrijd (zie tabel 1). Deze classificatie wordt ook in 
verscheidene Europese landen toegepast, zij het met variaties. 
 
 
Tabel 1: Risiconiveau’s voetbalwedstrijden (vereenvoudigde versie) 
Risiconiveau Omschrijving Kenmerken 
 
A 

 
Laag risico 

- geen extra gevaar in vergelijking met een 
ander evenement van dergelijke 
omvang; 

- eventueel kans op geringe schade aan een 
persoon of goed. 

 
B 

 
Gemiddeld 
risico 

- gering gevaar door baldadigheid, enige 
rivaliteit of bijzondere   
omstandigheden, dat kan leiden tot een 
redelijke omvang van schade aan 
personen en/of goederen. 

 
 
C 

 
 
Hoog risico 

- gevaar door een groep personen, wat kan 
leiden tot behoorlijke schade aan 
mensen en goederen; 

- extra gevaar dat door geweld, rivaliteit of 
bijzondere omstandigheden kan leiden 
tot aanzienlijke schade aan  

     personen en/of goederen. 
 
De politie adviseert op basis van de matrix de burgemeester van de gemeente 
waar een wedstrijd plaatsvindt over de benodigde politie-inzet. De bedoeling is 
dat de risicoanalyse matrix ook wordt gebruikt door de clubs (CIV, 2006: 5-6). 
Clubs verzamelen veel informatie over supporters door middel van verschillende 
datasystemen (clubkaart, uitkaart, biometrische gezichtsherkenning) en via de 
veiligheidsorganisatie (veiligheidscoördinator, supporterscoördinator, stewards, 
etc.). Deze informatie wordt in toenemende mate gedeeld met andere partijen, 
zoals overheid en politie. Deze vorm van publiek-private samenwerking is ook 
in landen als Engeland en Duitsland gangbaar. 
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Internationale samenwerking 
De informatieverzameling houdt niet op bij de landsgrenzen. De internationale 
politiesamenwerking bij voetbalwedstrijden en -toernooien heeft vanaf 2000 een 
grote vlucht genomen. Het CIV speelt hierin een belangrijke rol, onder andere 
door de actualisatie van het Handboek internationale samenwerking, dat binnen 
de Europese Unie de internationale informatie-uitwisseling bij 
voetbaltoernooien regelt. Via hun nationale informatiepunten wisselen landen 
gegevens uit over het gedrag en de reisbewegingen van supporters. 

Het CIV heeft samen met enkele andere nationale informatiepunten de 
elektronische formulieren voor internationale informatie-uitwisseling 
ontwikkeld. Deze formulieren zijn digitaal in het VVS opgenomen en dragen bij 
aan een snelle informatie-uitwisseling (CIV, 2006: 7). Behalve Nederland zijn 
Engeland, Ierland en Denemarken rechtstreeks op het VVS aangesloten zodat zij 
24 uur per dag en 7 dagen per week over deze informatie kunnen beschikken. 
Daarnaast is er een website voor internationale informatie-uitwisseling, met 
daarop onder meer een kennisbank waarop de aangesloten landen documenten 
over het betaald voetbal kunnen plaatsen die mogelijk interessant zijn voor 
collega’s. Deze website fungeert als het centrale loket voor internationale 
documentatie- en informatie-uitwisseling met betrekking tot supportersgeweld 
(Groenevelt, 2008: 32). 

Ervaring met informatie-uitwisseling werd al tijdens het WK 2006 in 
Duitsland opgedaan. Het CIV had toen veelvuldig contact met de 
zusterorganisatie in Duitsland, de Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze 
(ZIS). Gezamenlijk werd een systeem opgezet om informatie uit te wisselen met 
het Duitse zustersysteem. Het CIV voedde dit systeem met onder andere actuele 
profielen en reisbewegingen van Nederlandse supporters. De partners in 
Duitsland konden via een beveiligde internetverbinding snel over deze 
informatie beschikken. Tijdens het toernooi werden de spoorwegpolitie en de 
Koninklijke Marechaussee ook op dit systeem aangesloten (CIV, 2006: 8). 
 
Hooligans in Beeld: persoonsgerichte aanpak van supportersgeweld 
De afgelopen jaren heeft zich een trend naar toenemende persoonsgerichte 
informatie-inwinning afgetekend. Hooligans in Beeld, geïntroduceerd binnen de 
politieregio Gelderland-Midden en doorontwikkeld via het programma Politie en 
Wetenschap (Ferwerda en Adang, 2005), is daarvan een sprekend voorbeeld. 
Deze methodiek tracht op basis van gerichte informatie over (potentiële) 
geweldplegers de controle op ‘lastige’ supporters te vergroten en de pakkans te 
verhogen. De werkwijze bestaat onder andere uit het in kaart brengen van 
problematische groepen en supporters bij individuele clubs, die vervolgens 
kunnen worden gekoppeld aan de eerder genoemde top 500-lijst. De politiek-
bestuurlijke behoefte aan een dergelijke aanpak blijkt onder meer uit het feit dat 
de werkwijze inmiddels door de Raad van Hoofdcommissarissen en de KNVB is 
overgenomen en breed wordt uitgezet in het betaald voetbal. 
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Het gaat bij het verzamelen van de informatie om de rol, het gedrag en de 
identiteit van individuen binnen groepen, waarbij ook aandacht is voor de 
relaties tussen verschillende groepen. Daarbij wordt niet alleen gelet op 
probleemgedrag rondom voetbalwedstrijden. Ook informatie over 
probleemgedrag op andere momenten en plaatsen, zoals tijdens het uitgaan of in 
de wijk, wordt verzameld en vastgelegd. De informatie over groepen en 
groepsleden wordt geanalyseerd met behulp van de aanwezige systeemkennis in 
het bedrijfsprocessensysteem (BPS). Deze analyse geeft een beeld van het 
antecedentenpatroon van de bekende groepsleden en de medeverdachten en van 
de onderlinge relaties tussen personen. De analyse stelt de autoriteiten in staat 
individuele ‘probleemsupporters’ uit de anonimiteit te halen. Vervolgens 
worden openbare orde-dossiers aangelegd, waarin alle beschikbare informatie 
over het gedrag van deze supporters bij elkaar wordt gebracht. De gemeente en 
het Openbaar Ministerie zijn deelgenoot van de opgebouwde kennis (Ferwerda 
en Adang, 2005). 

Hooligans in Beeld heeft belangrijke consequenties voor de 
bewegingsvrijheid en privacy van supporters die als leiderfiguren of ‘bijzonder 
lastig’ worden aangemerkt. Het gaat hierbij vooral om personen die in het 
verleden relatief zware voetbalgerelateerde delicten, zoals openlijke 
geweldpleging of vernieling, hebben begaan. Of om supporters die onderdeel 
uitmaken van een bekende groep hooligans die rivaliserende supporters en de 
autoriteiten het leven zuur maakt, of die zich buiten het voetbal bezighouden 
met criminele activiteiten. In Rotterdam verzamelt en verspreidt de Regionale 
Inlichtingendient informatie over deze supporters, die zowel bij wedstrijden als 
in het dagelijks leven dicht op de huid worden gezeten. Politieagenten zoeken de 
hooligans soms thuis of op het werk op. Deze aanpak leidde in sommige 
gevallen tot tegenreacties van supporters, zoals de intimidatie en bedreiging van 
politiemensen. In tenminste één geval hebben supporters de woning van een 
agent beschadigd. 
 
Grotere rol voor de clubs 
De club is als organisator verantwoordelijk voor hetgeen binnen het stadion 
gebeurt en moet preventieve maatregelen nemen tegen geweld, zoals 
cameratoezicht en de scheiding van thuis- en uitsupporters. De club draagt 
daarnaast zorg voor het toegangsbeleid in de vorm van kaartcontroles, 
fouillering en het handhaven van stadionverboden. Dit laatst houdt in essentie in 
dat de club ‘ongewenste’ bezoekers buiten de deur moet zien te houden en moet 
voorkomen dat supporters verboden middelen, zoals wapens, vuurwerk of 
flessen, mee naar binnen nemen. De KNVB-regelgeving en het huisreglement 
gelden hierbij als uitgangspunt. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding 
kan de club een stadionverbod opleggen aan bezoekers. Clubs spelen, zoals bij 
het VVS, een steeds nadrukkelijker rol in de toepassing van nieuwe technologie 
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en in de verzameling, opslag en uitwisseling van persoonsgegevens van 
supporters.  

Dit heeft ertoe geleid dat clubs tot op zekere hoogte domeinen met eigen 
veiligheidsregimes zijn geworden, met behoorlijke lokale verschillen. De 
kwaliteit van de stewards, die de club zelf op moest leiden, varieert bijvoorbeeld 
sterk. Sommige clubs hanteren in de praktijk een afwijkende houding ten 
opzichte van stadionverboden door ook informele, voorwaardelijke straffen of 
‘gele kaarten’ uit te delen aan supporters. Hierdoor kunnen wetsovertreders 
soms een stadionverbod ontlopen, terwijl zij die formeel gezien zouden moeten 
krijgen. Storender zijn de gevallen waarin een club gratis toegangskaarten 
verschaft aan notoire relschoppers of hen de hand boven het hoofd houdt, 
waardoor politie en justitie grotendeels buitenspel worden gezet. 
Politiefunctionarissen klagen er soms over dat zij niet over de juridische 
middelen beschikken om clubs die dit doen effectief aan te pakken. Dergelijke 
zaken duiden op de coördinatieproblemen die de decentralisatietendens het zich 
meebrengt (Spaaij, 2005; Garland en Rowe, 1999).  
 
Supporterskoepel 
Ook al wordt de controle op supporters diffuser, ze ondergaan meer discipline 
en hebben minder bewegingsruimte om eigen normen te stellen. De normen en 
tolerantiegrenzen worden voornamelijk van bovenaf opgelegd door de overheid, 
KNVB en clubs. Deze normen worden tot op zekere hoogte geaccepteerd, 
geïnternaliseerd en uitgedragen door officiële supportersorganisaties, die 
doorgaans evenzeer zijn begaan met het terugdringen van wangedrag door 
medesupporters. 

Als wij ons beperken tot overkoepelende supportersorganisaties, dan valt op 
dat zij de generieke maatregelen doorgaans afkeuren (‘de goeden mogen niet 
lijden onder de kwaden’), terwijl specifieke, dadergerichte maatregelen worden 
toegejuicht. Veel supporters vinden het beleid te generiek, gericht op alle 
supporters en op uitsupporters in het bijzonder. Daarmee wordt onvoldoende 
maatwerk betracht: beperkingen en straffen moeten worden opgelegd aan 
relschoppers, zo benadrukken ze. 

Dit was een voornaam standpunt van de Samenwerkende Organisaties 
Voetbal Supporters (SOVS), totdat deze koepel recentelijk wegens onderlinge 
strubbelingen tussen clubs werd opgeheven. De SOVS steunde de 
grondgedachte van Hooligans in Beeld: repressief beleid moet worden gericht 
op ‘hooligans’, op basis van harde feiten, en als dergelijk beleid succesvol is, 
kan meer bewegingsruimte worden verschaft aan ‘goedwillende’ supporters. De 
SOVS maakte zich hard voor het promoten van dadergerichte maatregelen 
(bijvoorbeeld een meldingsplicht voor ‘relschoppers’), waarmee degenen die 
zich misdragen worden aangepakt en de overige supporters worden ontzien. 

Maar de SOVS worstelde ook met de eigen rol. Recent merkte de koepel 
op dat het voor supportersverenigingen en individuele supporters moeilijk is bij 
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te houden wat er allemaal speelt op beleidsniveau en welke consequenties dat 
kan hebben voor de individuele voetbalbeleving en het functioneren van 
supportersverenigingen. Daar komt bij dat besluitvorming vaak plaats vindt op 
bilateraal niveau en binnen de overlegstructuren wordt gewerkt met 
vertrouwelijkheid van documenten, wat de toegang van de SOVS tot deze 
informatie beperkte. Waar de clubs in toenemende mate toegang verkrijgen tot 
persoonsgegevens en politie-informatie, worden deze gegevens doorgaans 
bewust en effectief afgeschermd voor supportersorganisaties. 

De SOVS stelde zich toch tot doel een rol te spelen, via het internet en 
met nieuwsbrieven. Doel was de opbouw van een goed netwerk om in een zo 
vroeg mogelijk stadium standpunten op plannen te kunnen presenteren, 
alternatieven aan te dragen en begrip te vragen voor nadelige effecten (SOVS, 
2006: 13, 17). Niet alleen landelijk maar ook op het niveau van de club. 

Dit onderstreept de decentralisatietendens in het betaald voetbal: 
voetbalsupporters en supportersorganisaties maken gebruik van nieuwe 
mogelijkheden voor het inwinnen, verwerken en uitwisselen van informatie, 
zodat ze hun invloed op beleid vergroten en de gedragingen van andere partijen 
kritisch kunnen volgen. Die decentralisatie zien we niet alleen bij de officiële 
supportersverenigingen maar ook informele collectieve supportersacties. Hoe 
reageren individuele supporters en ‘hooligans’ op de nieuwe middelen tegen 
supportersgeweld?  
 
Manipulerende en frauderende supporters 
De hierboven beschreven maatregelen tegen supportersgeweld beïnvoeden het 
gedrag en de wedstrijdbeleving van voetbalsupporters danig. Supporters 
reageren uiteenlopend op deze maatregelen en zijn geenszins willoze objecten 
van gedragsbeïnvloeding door de overheid. Sommige supporters lijken 
simpelweg te berusten in het veiligheidsbeleid. Zij schikken zich naar de 
opgelegde maatregelen en normen vanuit een gevoel van rechtvaardigheid en 
veiligheid (‘ik heb niets te verbergen’) of moedeloosheid en overgave (‘er is 
geen ontkomen aan’). Supporters die deze houding aannemen, zijn relatief vaak 
bereid om als vrijwillige proefpersonen voor nieuwe technieken en 
technologieën te fungeren, zoals pilots met de irisscan bij toegang tot het 
stadion. Daartegenover staan supporters die in meer of mindere mate aanstoot 
nemen aan de maatregelen en die hier op een actieve wijze op reageren. Er zijn 
zeker drie typen reacties te ontwaren, die worden gekenmerkt door het actief 
gebruik van technologie door supporters. 

Om te beginnen zijn er sommige supporters die trachten zich op allerlei 
manieren te onttrekken aan het toezicht van politie, clubs en private beveiliging. 
Dat is goed te zien bij het clubkaartsysteem. In 1998 merkte het CIV op dat het 
systeem ‘enorm veel lekken en vervuiling in zich heeft’ (CIV, 1998: 19). 
Supporters blijken inventief als het gaat om het kopen van toegangskaarten. Het 
is geen uitzondering om meerdere clubkaarten in het bezit te hebben op naam 
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van familieleden, vrienden of onder een valse naam. Eén supporter bezat een 
recordaantal van 52 clubkaarten. 

Tegenmaatregelen volgden, zoals de persoonsgebonden uitkaart, zonder 
welke supporters geen toegangskaarten voor uitwedstrijden kunnen kopen. Alle 
clubs in de Eredivisie werken nu met een systeem van uitkaarten; bij B- en C-
wedstrijden kunnen alleen bezoekende supporters naar binnen die over een 
uitkaart beschikken (Auditteam Voetbalvandalisme, 2006: 9). 

De uitkaart wordt in theorie alleen verstrekt aan supporters die met enige 
regelmaat uitwedstrijden bezoeken en die nog nooit een stadionverbod hebben 
gehad. Ingevoerde politiefuntionarissen wijzen er echter op dat ook hier mazen 
in het beleid zitten. Verscheidene jonge, zelfverklaarde hooligans zijn toch in 
het bezit van een uitkaart, terwijl zij hier eigenlijk niet voor in aanmerking 
zouden moeten kunnen komen. Ook worden stadionverboden niet altijd strikt 
nageleefd, en worden hooligans met een stadionverbod bij herkenning soms niet 
uit het stadion verwijderd onder de voorwaarde dat zij zich goed gedragen. 
Anderen trachten onherkenbaar te blijven door zich te vermommen of kaarten 
voor andere vakken te bemachtigen. Het is nog onduidelijk in hoeverre de 
nieuwe biometrische toepassingen dergelijke vormen van manipulatie en fraude 
moeilijker maken. 

 
Ontwijkende supporters 
Het brede scala van veiligheidsmaatregelen heeft geleid tot een afname van de 
mogelijkheden voor collectief geweld in en rondom de voetbalstadions. 
Toegewijde hooligans zijn desalniettemin inventief in het omzeilen van 
veiligheidsmaategelen - een tweede manier van reageren op alle maatregelen. Zo 
hebben fanatieke Feyenoord-supporters sociale netwerken die het verkrijgen van 
toegangskaarten voor uitwedstrijden faciliteren. Deze netwerken zijn 
grotendeels gebaseerd op Feyenoords landelijke aanhang. Hooligans regelen 
soms kaarten via sponsors of bevriende spelers. Hooligans opereren 
tegenwoordig ook doelgerichter en veel geweldsincidenten vinden plaats buiten 
het stadion of zelfs buiten wedstrijddagen. Zij trachten de politie te ontlopen 
door middel van alternatieve vervoersmiddelen en soms door telefonisch 
afspraken te maken met de tegenstander over de tijd en plaats van de 
confrontatie. Ervaren hooligans opereren calculerend; zij schatten in wanneer zij 
zich beter gedeisd kunnen houden en hoe zij aanhouding kunnen voorkomen. Zij 
proberen de politie te ontlopen door alternatieve tactieken en onverwachte 
manoeuvres. Een voorbeeld hiervan is de hit-and-run tactiek: gerichte, 
kortstondige confrontaties waarna hooligans zich snel uit de voeten maken. 
Herkenning door cameratoezicht wordt zoveel mogelijk vermeden, bijvoorbeeld 
door het gezicht te bedekken met een capuchon of muts. Ook trachten veel 
fanatieke supporters bepaalde (criminele) informatie af te schermen van 
buitenstaanders of de politie op het verkeerde been te zetten door desinformatie 
te verspreiden. 
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Sommige supporters trachten contra-informatie in te winnen over de 
werkwijze van de politie. Zij luisteren bijvoorbeeld politiescanners af en 
verzamelen vertrouwelijke documenten. Leden van de harde kern van 
Feyenoord wisten vooraf de hand te leggen op het politiedraaiboek van de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax op 11 april 2004. Ze achterhaalden ook waar en hoe 
de agenten in burger zouden worden ingezet. Zij wachtten deze agenten op en 
maakten foto’s en videobeelden van hen. Feyenoord-hooligans gebruikten hun 
kennis van de politieoperatie om bij groepen Ajax-supporters te komen. Dit 
resulteerde in fysiek geweld tegen de Ajacieden (Van der Torre e.a., 2008: 64).  

Supporterswebsites worden tegenwoordig intensief bestudeerd door de 
politie. Hoewel politiefunctionarissen stellen dat virtuele provocaties en 
bedreigingen doorgaans niet resulteren in fysiek geweld, zijn zij zich ervan 
bewust dat conversaties op het internet een indicatie kunnen geven van de 
verwachtingspatronen en gemoedstoestand van supporters. Ervaren hooligans 
weten dat de politie het internet bestudeert om relevante informatie te vinden. 
Deze communicatiebron is volgens sommige hooligans te open geworden en zij 
geven daarom de voorkeur aan eenvoudige bijeenkomsten om strategieën te 
bespreken: een feestje, bij de amateurclub, op school of gewoon thuis. Daarnaast 
proberen zij de toegankelijkheid van hun websites te beperken, bijvoorbeeld 
door de websites uitsluitend open te stellen voor geregistreerde leden. Dit maakt 
het lastiger voor buitenstaanders om zich toegang te verschaffen tot de 
informatie die op deze websites circuleert.  
 
Supportersactivisme 
Supportersactivisten zijn fanatieke supporters die zaken die hen tegen de borst 
stuiten niet over hun kant laten gaan. Zij maken op allerhande manieren 
bezwaar: in supportersbladen, op websites, als lid van het bestuur van een 
(alternatieve) supportersvereniging, op spandoeken, in brieven, in directe 
contacten met clubmedewerkers en politieagenten, door middel van juridische 
bezwaren of door aangifte te doen naar aanleiding van aanhoudingen die ze 
onrechtmatig vinden (Van der Torre e.a., 2008: 59). Ze kunnen in opstand 
komen tegen het veiligheidsbeleid, maar ook tegen het technische beleid of het 
bestuur van hun club. Zij proberen informatie los te krijgen via contacten met 
clubmedewerkers of politiemensen of via supporters van andere, soms zelfs 
buitenlandse clubs.  

Supportersactivisten weten zich geregeld gesteund door aanzienlijke 
aantallen supporters en soms ook door andere partijen, zoals media, juristen en 
belangenorganisaties. Aansprekende voorbeelden van geregeld goed 
geïnformeerde en volhardende supportersactivisten zijn de medewerkers en 
redacteuren van De Rat, Lunatic News, De Trouwe Honden en In The Winning 
Mood, de onafhankelijke fanzines en websites van respectievelijk NAC Breda, 
Feyenoord, NEC Nijmegen en Sparta Rotterdam. 
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Een ander voorbeeld is het sluimerende conflict tussen bestuurders en 
supporters van de Australische voetbalclub Melbourne Victory. De supporters 
vechten het besluit aan van de club om vanwege de hoge stijgingsgraad geen 
staanplaatsen toe te staan op de derde ring van het stadion. Zij maken hierbij 
gebruiken van beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten uit Engeland en 
Duitsland, die zouden aantonen dat staan op tribunes met een hoge 
stijgingsgraad niet per definitie onveilig is. Het internet en transnationale 
supportersnetwerken spelen een centrale rol bij het vergaren en verspreiden van 
dergelijke informatie.  

Supportersactivisme keert zich bij tijd en wijle tegen individuele 
personen, bijvoorbeeld tegen politiefunctionarissen die worden beticht van 
onrechtmatig handelen. In 2004 stond korte tijd de foto van een ME’er op de 
website van de supportersvereniging van FC Utrecht. Op de site stond ook een 
brief die de jurist van de supportersvereniging eerder naar de Amsterdamse 
politie had verstuurd. In de brief vroeg de jurist om de persoonsgegevens van de 
agent. De supportersvereniging van FC Utrecht wilde een schadevergoeding van 
de ME’er. Volgens de supporters zou de betreffende agent in april 2002 
verantwoordelijk zijn geweest voor het bevel om geweld te gebruiken tegen 
supporters van FC Utrecht, die de wedstrijd Ajax–FC Utrecht wilden bezoeken. 
In september 2004 stelde de Commissie voor politieklachten Amsterdam-
Amstelland een groep Utrecht-supporters in het gelijk die hadden geklaagd over 
buitensporig politiegeweld.  

De informatiepositie van supportersactivisten is in de loop der jaren 
verbeterd. Steeds meer supporters kennen bijvoorbeeld de juridische 
achtergronden van het beleid. Niet alleen verdiepen ze zich in de problematiek, 
ze zijn in staat deze te doorgronden en komen op voor zichzelf en voor 
medesupporters. Supporters van verscheidene clubs hebben in het recente 
verleden rechtszaken of klachtenprocedures aangespannen naar aanleiding van 
aanhoudingen of stadionverboden, opvallend vaak met voor hen succesvolle 
resultaten. Zo werden op 22 maart 2006 supporters van Roda JC massaal 
opgepakt na afloop van de bekerwedstrijd tegen Ajax. De politie noteerde van 
alle aangehouden supporters de namen en speelde deze door naar de KNVB. De 
KNVB legde vervolgens 107 stadionverboden op. De Roda JC-supporters 
waren het niet eens met deze gang van zaken en spanden binnen een maand een 
kort geding aan tegen de KNVB. De supporters wonnen dit geding. In 
afwachting van het hoger beroep dat de KNVB instelde, werden de 
stadionverboden opgeheven. Het bestuur van Roda JC koos gedurende deze 
kwestie duidelijk partij voor de supporters (Van der Torre e.a., 2008: 30). 

Bij verschillende rechtszaken was een hoge mate van organiserend 
vermogen zichtbaar en werden standpunten door supporters verwoord met 
aantoonbare kennis van zaken. Een politiefunctionaris zei hierover: ‘Ik vraag 
me geregeld af hoe supporters aan hun informatie komen. Ze beschikken soms 
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over voorinformatie of over politieke besluitvorming over de club. Je gelooft 
het bijna niet.’ 
  Supportersactivisme is niet per definitie collectieve actie. Individuele 
supporters kunnen met behulp van moderne technologie zelf ook aandacht 
vragen voor hun zaak. In maart 2007 speelde FC Groningen een uitwedstrijd 
tegen Willem II. Voor deze wedstrijd gold een vrije verkoop van 
toegangskaarten en een groep supporters van FC Groningen kocht derhalve via 
de vrije verkoop kaarten. De supporters werden in het stadion echter van de 
tribune verwijderd. Hierbij werden enkele aanhoudingen verricht. Een 
aangehouden supporter deed zijn verhaal op het forum van een fansite en vroeg 
om ooggetuigen. Hij werd hierin gesteund door de supportersvereniging en de 
club FC Groningen.  
 
Engelse toestanden? 
De recente ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden, en de 
reacties hierop van supporters, onderstrepen het pluriforme karakter van de 
invloed van technologie. Bestuurders proberen met inzet van 
informatiesystemen, elektronische dossiers en andere hulpmiddelen 
supportersgeweld terug te dringen of te voorkomen. Nieuwe partijen treden 
hierbij nadrukkelijk op de voorgrond, zoals clubs, KNVB en private 
ondernemingen. Met de nieuwe technologie is de macht diffuser geworden. Er 
zijn meerdere netwerken en informatiestromen in meerdere richtingen ontstaan. 
Hoewel de overheid, en met name de politie, nog altijd een sturende, 
coördinerende rol vervult, kan niet worden ontkend dat ook andere partijen zoals 
clubs meer inspraak hebben gekregen en dat informatie en technologie geregeld 
tegen de overheid worden ingezet.  

Hieruit zou men kunnen opmaken dat de autonomie en de 
bewegingsvrijheid van individuele supporters zijn afgenomen. Supporters 
worden meer gecontroleerd en gedisciplineerd en hebben minder 
bewegingsruimte om eigen normen te stellen. De normen en tolerantiegrenzen 
worden hoofdzakelijk van bovenaf opgelegd door de overheid, KNVB en clubs. 
De uiteenlopende reacties van supporters op het beleid tonen echter wel aan dat 
er, binnen deze bredere trend, geen eenduidige ontwikkeling is richting een 
toenemende dan wel een afnemende autonomie. Er is veeleer sprake van een 
pluralisering van machtsmiddelen, waarbij ook supporters en 
supportersorganisaties geregeld in staat zijn bepaalde eisen en normen op te 
leggen aan de andere partijen, of tenminste om zich ten dele aan de top down 
gestelde normen en tolerantiegrenzen te onttrekken. Supporters die berusten in 
het veiligheidsbeleid worden gekenmerkt door een toegenomen disciplinering en 
internalisering van de gestelde normen en tolerantiegrenzen. Bij andere 
supporters, zoals de supportersactivisten, is er sprake van een partiële 
disciplinering en internalisering van opgelegde normen, die gepaard gaat met 
pogingen om deze normen ter discussie te stellen en om, waar gewenst, 



 
 

15 

alternatieve sociale normen te construeren en te promoten. Fanatieke supporters 
lijken zich in toenemende mate bewust van de waarde van dergelijke vormen 
van collectieve directe actie. 

Deze processen vinden plaats tegen de achtergrond van een voortdurende 
definitiestrijd in de vorm van de classificatie en registratie van supporters die als 
‘problematisch’, ‘lastig’ of ‘ongewenst’ worden bestempeld, met voorspelling 
en vroegtijdige interventie als doel. Dergelijke classificatie- en 
registratiemechanismen, zoals geautomatiseerde toegangscontroles, het VVS, de 
risicoanalyse matrix en Hooligans in Beeld, dringen steeds verder binnen in de 
leefwereld van supporters. In Groot-Brittannië is het reeds mogelijk een stadion- 
en reisverbod op te leggen, niet voor het begaan of het plannen van 
wetsovertredingen, maar voor de vermeende intentie om strafbare feiten te 
plegen. Gaat de Nederlandse voetbalsupporter ook zo’n toekomst tegemoet? 
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