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Zeist 7 december 2012 
Behandeld door Anton Binnenmars 
Onderwerp Zonder respect geen voetbal 
 
 
 
Beste bestuurder, 

Dit weekend staat het voetbal stil bij de tragische gebeurtenis waarbij grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen het leven heeft gelaten. Iedereen is geschokt en leeft mee met de familie, vrienden en de 
vereniging.  

De waarden en normen die we kennen en respecteren, zijn ver overschreden. Het is belangrijk om 
samen stil te staan bij wat er is gebeurd en om ons af te vragen: Hoe nu verder? 
Het is tijd voor bezinning. Daarom ligt het amateurvoetbal dit weekend stil. 

Want zonder respect geen voetbal.  

Vandaag en morgen is in alle landelijke dagbladen een poster te vinden. Wij willen hiermee gehoor geven 
aan de behoefte van voetballiefhebbers om te laten zien dat zij ook vinden dat er een grens is bereikt. 
Velen hebben aangeven dat ook zij vinden dat het anders moet. Deze poster geeft iedereen de 
mogelijkheid dit ook aan de buitenwereld te laten zien. Daarnaast roepen wij alle voetballers, 
verenigingen, vrijwilligers, scheidsrechters en supporters op om stil te staan bij wat er is gebeurd en om 
met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Alle uitingen, zoals de poster in de dagbladen, zijn beschikbaar in een speciale verenigingskit op 
www.knvb.nl/respect, zodat deze naar eigen wens binnen de vereniging en online gedeeld kunnen 
worden. Ook zijn hier hulpmiddelen te vinden uit de verenigingsbox Sportiviteit en Respect. 
 
De afgelopen dagen hebben veel verenigingen laten weten een bijeenkomst of activiteit te willen 
organiseren, waarbij er aandacht is voor sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden. Ondanks het 
feit dat alle amateurvoetbalwedstrijden dit weekend zijn afgelast, is het goed stil te staan bij de 
gebeurtenissen van afgelopen weekend. Juist omdat het van groot belang is dat iedereen zich betrokken 
en verantwoordelijk voelt, hebben wij besloten ons niet te bemoeien met de organisatie van deze 
activiteiten, maar de beslissing om wel of geen voetbalactiviteiten binnen de eigen vereniging te 
organiseren aan de verenigingen zelf te laten. 
 
Wel benadrukken wij om bij het samenzijn in welke vorm dan ook, stil te staan bij wat er zich in Almere 
heeft afgespeeld. 
 
Wij verzoeken jullie alle activiteiten die jullie in dit kader organiseren, te delen op facebook. Zodat we dit 
probleem samen kunnen aanpakken en kunnen leren van elkaar. 
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Iedereen is het er mee eens dat dit nooit meer mag gebeuren. Zonder respect geen voetbal. 
Respect is meer dan een woord. Laat zien dat je vóór sportiviteit en tégen geweld bent.  

Bij voorbaat dank voor jullie inzet!  

Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
 

 
 
 
 
 

Anton Binnenmars 
directeur amateurvoetbal 

 
 
 
 
 
  
 


