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Supporteren in een rookvrij stadion
De Koninklijke Belgische Voetbalbond wil werk maken van een rookvrij stadion tijdens
de bekerfinale en alle wedstrijden die we organiseren voor de nationale teams. Wij willen
op die manier onze supporters de kans geven om in een gezonde & rookvrije omgeving
te supporteren voor hun team. Om iedereen correct te informeren, beantwoorden we
hieronder de meest voorkomende vragen over het rookverbod.

1) Waarom kiest de KBVB voor een rookvrij stadion?
De KBVB wil inzetten op de promotie van gezonde gewoontes en het beschermen van de
gezondheid van de supporters van onze nationale teams. Het blijkt namelijk dat passief
roken of meeroken zeer schadelijk is voor de gezondheid. In tabaksrook zitten meer dan
4000 chemische stoffen waarvan minstens 70 kankerverwekkend zijn. Deze giftige
substanties kunnen een schadelijke invloed hebben op de gezondheid, voornamelijk gaat
het dan over respiratoire en cardiovasculaire gezondheidsproblemen en kankers. Verder
is het belangrijk om te weten dat de rook afkomstig van een sigaret (passief roken)
schadelijker is dan wanneer deze door de roker rechtstreeks wordt geïnhaleerd (actief
roken). Daarnaast wordt één op de tien hartaanvallen veroorzaakt door passief roken.
Bovendien kan passief roken als hinderlijk worden ervaren door niet-rokers. Tot slot is
het geen goed voorbeeld voor kinderen & jongeren, een doelgroep die regelmatig de
wedstrijden van onze nationale teams bezoekt.

Uit een enquête (2017) die de KBVB afnam bij supporters blijkt dat 69% van de supporters
een rookvrij stadion positief vindt.
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De voornaamste redenen waarom supporters een rookvrij stadion belangrijk vinden zijn
1) voorkomen dat kinderen en jongeren starten met roken (67%) 2) bescherming van
supporters tegen gezondheidsrisico’s van passief roken (67%) 3) zorgen voor een
omgeving die rokers helpt om te stoppen met roken (34%) en de associatie tussen sport
en roken verbreken (34%).

2) Voor wie geldt dit rookverbod?
Vanaf 2017 is roken niet toegelaten voor alle bezoekers van wedstrijden die worden
georganiseerd door de KBVB.
Het rookverbod is eveneens van kracht voor alle leveranciers, werknemers en vrijwilligers
die voor- tijdens en na de wedstrijd betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie.

3) Geldt het rookverbod voor alle wedstrijden?
In een eerste fase focust de KBVB met dit rookverbod op de bekerfinale en de wedstrijden
van de Belgian Red Devils & Belgian Red Flames. In een tweede fase zullen alle
wedstrijden van de U21 en nationale jeugdteams in een rookvrij stadion plaatsvinden.

4) Wat is er verboden?
Het gebruik van tabaksproducten, inclusief E-sigaretten is verboden in het stadion.

5) Waarom zijn E-sigaretten verboden?
Op dit moment is er nog heel wat onduidelijkheid of de rook van E-sigaretten schadelijk
is voor omstaanders en de gebruiker en willen we geen onnodige risico’s nemen door
supporters hieraan bloot te stellen. Daarnaast is het voor onze stewards heel moeilijk om
de rook van een E-sigaret te onderscheiden van een gewone sigaret. Bovendien willen we
een signaal geven richting jongeren dat voetbal en roken geen goede combinatie is en
ervoor zorgen dat minder jongeren roken normaliseren of hiermee starten.
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6) Waarom worden rokers het recht op roken ontnomen?
We draaien deze redenering graag om. We willen namelijk alle supporters het recht geven
om in een rookvrije omgeving te supporteren voor hun favoriete team. We verplichten
rokers niet om te stoppen met roken, maar vragen hen om gedurende 2x45 minuten
rekening te houden met hun medesupporters. Je medesupporters kunnen in de tribune
immers niet zomaar een andere plaats kiezen en als jij rookt, verplicht je hen om mee te
roken.

7) Hoe kan ik 90 minuten zonder roken volhouden?
Supporteren voor je favoriete team brengt vaak heel wat stress mee en voor rokers is een
sigaret een manier om deze stress weg te nemen. We vragen echter om tijdens de 2x45
minuten op een andere manier met deze stress om te gaan. Mogelijke vervangers zijn
kauwgom, fruit, noten, muntjes,… Buiten het stadion is het mogelijk om te roken tijdens
de rust en voor of na de wedstrijd.

8) Welke delen van het stadion zijn rookvrij?
Het rookverbod geldt voor de tribunes en alle overdekte zones zoals WC’s, gangen en de
verschillende zalen in het stadion. Ook de atletiekpiste en het voetbalveld zijn rookvrije
zones. Buiten de overdekte zones en de tribune is het wel mogelijk om te roken en zullen
wij een aantal rookzones voorzien.

9) Waar kan er wel nog gerookt worden?
In de buitenlucht buiten de tribunes mag er wel nog gerookt worden. Supporters kiezen
dan immers zelf of ze in de buurt van een roker willen staan.

10) De tribunes zijn toch buiten? Daar heeft niemand anders last van!
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in de buitenlucht binnen een straal van 9m
rond de roker nog steeds schadelijke stoffen worden waargenomen. Concreet betekent dit
in een voetbaltribune: 15 zitjes links en 15 zitjes rechts van een roker en 10 rijen onder
en 10 rijen boven.

ALL PRODUCTS  AMBIORIX  ARENA  BASIC FIT  BELGIAN POSTERS  BRUSSELS AIRLINES  CROKY  ELIA  ETIXX
GREEN ENERGY 4 SEASONS  HET LAATSTE NIEUWS  HÖRMANN  KONICA MINOLTA  LE SOIR  MARS BELGIUM  METRO  OLA/ZWAN  RODANIA
ROMBOUTS  SAMSUNG  SERIS SECURITY  SPORT/VOETBAL MAGAZINE  SUD PRESSE  VOETBALKRANT/WALFOOT  VOYAGES SUN REIZEN

Een roker kan dus de gezondheid van honderden medesupporters rondom hem schaden.
Daarnaast vinden omstaanders de rook erg hinderlijk omwille van de geur, hoesten,
prikkelende ogen…

11) Wanneer geldt het rookverbod?
Het rookverbod geldt zowel voor, tijdens als na alle wedstrijden georganiseerd door de
KBVB.

12) Waarom kiezen jullie er voor om de volledige tribune rookvrij te maken?
De KBVB wil de gezondheid van alle supporters beschermen. Een apart vak voor rokers of
niet-rokers zou maar een half signaal zijn.

13) Wat gebeurt er als ik toch rook in de rookvrije zones?
Supporters die het rookverbod niet naleven, zullen in eerste instantie geïnformeerd
worden door de stewards over het rookverbod. Hiervoor zullen de stewards gebruik
maken van een gele kaart die zij aan de roker geven. Op deze kaart staat meer informatie
over het rookverbod en wordt de roker gevraagd om samen met de KBVB werk te maken
van een rookvrij stadion. Indien zij na deze informatie het rookverbod negeren, zal een
waarschuwing gegeven worden waarbij de gevolgen van het niet-naleven van het
rookverbod worden uitgelegd. Deze waarschuwing wordt gegeven onder de vorm van een
rode kaart door de steward. Als een supporter het rookverbod halsstarrig blijft negeren,
zal deze persoon vriendelijk gevraagd worden om het stadion te verlaten. Wij hopen
echter dat de supporters mee willen werken aan een rookvrij stadion en zo de gezondheid
van hun medesupporters helpen beschermen.

14) Wat als er iemand rondom mij rookt in een rookvrije zone?
Wanneer iemand rookt, kan je deze persoon vriendelijk verzoeken om het rookverbod te
respecteren. Luistert deze persoon niet, dan kan je dit melden aan de aanwezige steward.
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15) Op welke manier word ik geïnformeerd over het rookverbod?
De KBVB zal in samenwerking met de lokale overheidsinstanties zorgen voor voldoende
communicatie omtrent het rookverbod. Alle supporters die een ticket kopen zullen via de
nieuwsbrief geïnformeerd worden over het rookverbod. Daarnaast voorzien we duidelijke
signalisatie in en rond het stadion om iedereen op de hoogte te brengen over welke zones
rookvrij zijn. De stewards zullen in eerste instantie ook ingezet worden om iedereen te
informeren. Op de ticketpagina kunnen supporters eveneens alle informatie terugvinden
over het rookverbod. Daarnaast zal het rookverbod op alle tickets vermeld worden.

16) Zijn er nog stadions in en buiten België die rookvrij zijn?
In België zijn er al enkele clubs die werk maken van een rookvrij stadion. Club Brugge was
een pionier, maar ook RSC Anderlecht en Racing Genk hebben een rookvrij stadion. Bij
KAA Gent is er één tribune die volledig rookvrij is.
We merken ook dat het steeds meer een trend is, ook buiten België, werk te maken van
rookvrije stadions. Zowel vanuit de voetbalbonden als de professionele clubs wordt hier
meer en meer op in gezet. Wist je trouwens dat alle gebruikte stadions van het EK 2016
rookvrij waren?

17) Ik wil graag stoppen met roken, maar het lukt me niet alleen.
De beslissing nemen om te willen stoppen met roken is moedig en kunnen we alleen maar
aanmoedigen. Stichting tegen Kanker biedt een dienst aan om te stoppen met roken:
Tabakstop bestaande uit een gratis telefoonnummer 0800/11100. Via dit nummer kan je
terecht met vragen bij erkende tabakologen. Zij bieden ook telefonisch persoonlijke
rookstopbegeleiding aan. De tabakologen zijn dagelijks bereikbaar tussen 15 en 19h. Via
de website www.tabakstop.be vind je eveneens informatie over stoppen met roken en
verschillende hulpmiddelen.
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