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Onderwerp : gebruik pyrotechnisch materiaal tijdens wedstrijden in het amateurvoetbal

Beste gerechtigde correspondent, 
  
Tijdens de heenronde van de reguliere competitie constateerden wij een gevoelige stijging van incidenten m.b.t. 
het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens wedstrijden in het amateurvoetbal. 
Gelet op het totaalverbod van pyrotechnisch materiaal hanteren de parketten dan ook een beleid van 
nultolerantie wat dit betreft. 
  
Onze scheidsrechters werd gevraagd alle wanordelijkheden die een invloed hebben op het wedstrijdverloop en 
aanleiding geven tot het in werking treden van de 3-stappen procedure te rapporteren :  
  
- van zodra er invloed op de wedstrijd is door rook of door het gooien van pyro-materiaal naar het 
speelveld toe  
- en/of indien er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer er gegooid wordt naar bvb rivaliserende 
supporters  
- en/of er ander gevaarlijk randgedrag of schade wordt vastgesteld aan bvb kunstgrasvelden of installaties. 
  
Stap 1: 
¿ hij roept beide kapiteins en de terreinafgevaardigde en hij vraagt hun medewerking om de supporter(s) 
tot kalmte aan te manen. 
Stap 2: 
¿ indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en vraagt de spelers 
tijdelijk naar de kleedkamers te gaan. 
¿ hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de reglementaire 
wachttijden).   
Stap 3: 
¿ hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van het publiek niet 
verbetert of indien, nadat de rust was weergekeerd, de houding van het publiek terug verslechtert. 
  
Wij verzoeken de clubs dan ook om hun supporters te sensibiliseren rond het mogelijk gebruik van 
pyrotechnisch materiaal. 
  
Alvast bedankt voor de medewerking, 
  
  
Met sportieve groet 
  
Bart Huylebroeck |  
Voetbal Vlaanderen 
09/225 19 73 
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Neem een kijkje op www.voetbalvlaanderen.be  
Facebook | Inschrijven voor nieuwsbrief


