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PvdA wenst voetballers een 'Prettige wedstrijd' 
Tijdens dit weekeinde werd in sportcentrum 'de Schilp' op initiatief van de gemeente Rijswijk door 
Sport en Evenementen Haaglanden  en verschillende voetbalclubs een indoorvoetbaltoernooi 
georganiseerd. En dit alles voor het goede doel: KiKa het Kinderfonds tegen kanker.  
 
De Rijswijkse PvdA was erbij. Landelijk heeft de PvdA onlangs het project een #prettigewedstrijd ¹ 
gestart, een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving op en rond de sportvelden. In Rijswijk wil 
de PvdA plaatselijk, dat ook graag weten. Dus was de Rijswijkse PvdA op zaterdag en zondag in de 
Schilp.  Allereerst genoot de PvdA natuurlijk van spannende potjes voetbal en het vele talent wat hierbij 
aanwezig was. 
 
Uit de gehouden interviews bleek dat velen balen van het geweld op en vooral rond het veld. Vooral 
ouders die zich niet kunnen gedragen kwamen aan bod. Een aantal geïnterviewde spraken vol 
ontzetting over ouders die zelfs scheidsrechters begonnen te slaan. 
 
Opvallend was dat bij een club als Velo (Wateringen) er na bijna ieder incident een evaluatie - / 
praatavond wordt gehouden: spelers, ouders en begeleiders worden daarvoor uitgenodigd.  
 
Iedereen die de Rijswijkse PvdA sprak, is het erover eens dat er veel preventieve maatregelen genomen 
moeten worden ( scannen identiteitsbewijzen enz.) Maar ook sancties in het veld moeten strakker. 
Door voetballers werd gewezen op de maatregelen in het hockey: als iemand op de tribune zich 
misdraagt dan kan er iemand uit het team uit worden gehaald voor 5 of 10 minuten. De captain van het 
team is voor alles verantwoordelijk. Dat moet ook in het voetbal worden ingevoerd, zeiden velen. 
 
Ook werd wel duidelijk dat er al op veel clubs maatregelen worden genomen. Een van de jonge spelers 
vertelde dat een van zijn teamgenoten, van de club verwijderd werd wegens wangedrag. Elkaar 
aanspreken is wat iedereen wel wil, net zoals verantwoordelijkheid nemen voor andermans gedrag (!) 
maar dat is misschien wel de moeilijkste van alle maatregelen. 
 
De PvdA gaat ervoor; met elkaar, voor elkaar, samen! 
 

 
Noot voor de redactie 
¹Deze sportcampagne is gebaseerd op de geweldsincidenten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden op en rond het 
voetbalveld. Volgens Tweede Kamerlid en woordvoerder sport van de PvdA, Tjeerd van Dekken is elk incident er één te veel. 
Voor de PvdA reden om met een actieplan te komen om geweld op het voetbalveld tegen te gaan . 
 
Voor degene die hun idee willen delen  is het mogelijk om deze aan te leveren via www.pvda.nl/acties/sport of op Twitter via 
de hashtag  #prettigewedstrijd 
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