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VRIENDENKRING

We hebben daarom om opheldering verzocht bij beide clubs, maar kregen van beide zijden
diametraal tegenovergestelde verklaringen, waarbij beide clubs naar elkaar wezen. Wij
kunnen niet beoordelen wie er gelijk heeft en dat is ook niet aan ons. Wat we wel
constateren, is dat de supporter wederom het kind van de rekening is.

Voor wat betreft dit concrete geval vinden wij ten eerste dat een verschil van inzicht tussen
de (veiligheidscoördinatoren van) beide clubs er nooit toe mag leiden dat het proces van
een zorgvuldige besluitvorming wordt overgeslagen en dat dit resulteert in de maximale
vrijheidsbeperkende maatregel voor de bezoekende supporters in de 'vorm van een
verplichte buscombi.

Meer in algemene zin menen wij dat het nu toch echt eens tijd wordt om af te stappen van
het beleid waarbij de goedwillende supporters - de substantiële meerderheid - steeds
maar weer moeten lijden onder de (vermeende) fouten van een kleine minderheid. Voor
zover we kunnen destilleren uit de verklaringen van' beide clubs is het gedrag van een
tiental bezoekende supporters tijdens de wedstrijd op 16 februari 2013 de aanleiding voor
de buscombi. Deze wedstrijd werd bezocht door honderden supporters uit Tilburg, hetgeen
betekent dat de overgrote meerderheid zich correct heeft gedragen. Desalniettemin worden
ook zij allen gestraft voor het vermeende gedrag van enkelen.

Wij doen bij dezen een oproep om in het vervolg oog te hebben voor het belang van deze
overgrote meerderheid en de besluitvorming omtrent de (proportionele)
veiligheidsmaatregelen op een zorgvuldige wijze plaats te laten vinden. We zullen het
kritisch blijven volgen en zijn vanzelfsprekend graag bereid om onze visie te delen.

Ten slotte vertrouwen we er op dat het bovenstaande ook geldt voor de wedstrijd in Tilburg
op 6 maart 2015 en dat er derhalve niet automatisch een buscombi wordt opgelegd, omdat
dat in Enschede ook is gedaan. Evenzo hopen we dat de gasten uit Tilburg in het volgende
seizoen ook weer welkom zijn om de wijze waarop zij dat verdienen.

Hoogachtend,

el"eniging Vriendenkring Fe Twente '65

Supportersclub Wille,mJl---.,:2 .

P.S. we behouden ons het recht voor om dé inhoud van deze brief met derden te delen


