
 

 

INSTRUCTIE VOETBAL STEWARDS bij V.V.DONGEN 

 

Een voetbalsteward is iemand die wordt ingezet voor beveiligingswerkzaamheden vlak voor, 

tijdens en kort na een voetbalwedstrijd waarbij de KNVB dit voorschrijft. Dit gebeurt 

hoofdzakelijk binnen het sportcomplex. Het aanwezig zijn van voetbalstewards is niet alleen 

een eis vanuit de KNVB maar wordt ook zeer gewaardeerd door onze vereniging. Immers, de 

steward zorgt ervoor dat het veilig is en blijft!  

De stewards zijn voorzien van gele hesjes (of jassen) met hierop het woord “STEWARD”. 

Op het sportcomplex moet een duidelijke plattegrond aanwezig zijn met hierop de 

aanrijroutes voor diverse hulpdiensten. Zorg ervoor dat u deze kent en dat deze vrij blijven. 

Welke problemen zou u kunnen tegenkomen bij thuiswedstrijden? We noemen er 3: 

1. De veiligheid van de arbitrage is in gevaar. 

De route van de kleedkamers naar het veld is voorzien van een hekje. Een steward zorgt 

ervoor dat voor en na de wedstrijd en in de rust het hekje zodanig gesloten wordt dat er een 

veilige doorgang gewaarborgd is voor het arbitrale trio. Mocht iemand van dit trio in gevaar 

komen (bijvoorbeeld door agressieve spelers of supporters, dan treden de stewards op als 

hun beschermers. 

2. Alcoholgebruik langs het veld kan veiligheidsrisico’s veroorzaken. 

Tijdens wedstrijden mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of meegenomen 

buiten de kantine. Deze mogen alleen worden genuttigd in de kantine of het daarnaast 

gelegen en afgebakend terras. Dit alles in kunststof bekers. Dit wordt ook nog kenbaar 

gemaakt door de speaker, voorafgaand aan de wedstrijd. Ook mogen er geen frisdranken 

etc. in glas of blik buiten op het terras genuttigd worden. Alleen in plastic bekers. Ook mag 

geen alcohol mee genomen worden naar de tribune. Voor de stewards is het zaak om hier 

goed op toe te zien en de overtreders erop aan te spreken. 

 

 



 
3. Onregelmatigheden, geweld en vuurwerk. 

Bij problemen met supporters of bepaalde misdragingen is het de bedoeling  dat de steward 

degene die deze problemen veroorzaakt, hierop aanspreekt. 

Bij ernstige overtredingen (zoals geweld of bedreigen) kunt u de betreffende persoon of 

personen sommeren om de accommodatie te verlaten. Als zij dit niet vrijwillig willen doen 

moet u een beroep doen op politie, boa’s of wijkagent. Zorg dat u van hen telefoonnummers 

in uw eigen mobiel heeft staan. U mag NOOIT zelf fysiek ingrijpen. Uw eigen veiligheid is 

belangrijker.  

Vuurwerk is niet toegestaan voor, tijdens en na de wedstrijd. Vuurwerk dient dus in beslag 

genomen te worden en later teruggegeven te worden op de parkeerplaats van VV Dongen, 

nadat ze hun ID hebben getoond en de steward de namen heeft genoteerd. Het bestuur zal 

de overtreders een toegangsverbod op de accommodatie geven. 

Het is tevens een taak van de steward om personen die zich binnen de afrastering van het 

veld bevinden en daar niet horen, te begeleiden naar een plaats buiten de afrastering van 

het speelveld. 

 

Het is te hopen dat dergelijke problemen niet vaak voorkomen, maar door juist optreden 

van voetbalstewards kunnen veel problemen worden opgelost. Opstootjes en 

ongeregeldheden kunnen in de kiem gesmoord worden als je vroegtijdig kan ingrijpen. Bij 

ongeregeldheden staat de voetbalsteward in de eerste lijn zodat hij direct handelend kan 

optreden. Hierbij kan het verstandig zijn dat de stewards als groep samen een 

probleemsituatie aanpakken. 

Indien de steward dat wenst kan hij altijd hulp inroepen bij bestuursleden of andere hem 

bekende vrijwilligers binnen de vereniging. 
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