PERSBERICHT:
Kort geding tegen ADO/Den Haag

Stichting BAN eist staking van wedstrijd bij
antisemitische spreekkoren
De Stichting Bestrijding Antisemitisme (BAN) heeft een kort geding aangespannen tegen
de betaald voetbalorganisatie ADO/ Den Haag omdat deze club weigert wedstrijden stil te
leggen als vanaf de tribunes antisemitische spreekkoren worden aangeheven.
Directie en bestuur van een betaalde voetbalorganisatie (BVO) zijn daartoe volgens de
stichting BAN op grond van het Handboek Veiligheid van de KNVB verplicht. Het
geding zal op 2 augustus om 12.00 uur dienen voor de voorzieningenrechter te Den Haag.
In artikel 31 van het Handboek staat dat de thuis spelende club ONMIDDELLIJK tegen
ongewenste spreekkoren dient op te treden door de wedstrijd stil te leggen.
De Stichting BAN heeft zich schriftelijk op 16 maart j.l. tot directie en bestuur van
ADO/Den Haag gewend met het verzoek tot naleving van de instructies in geval vier
dagen later (20/03) tijdens de wedstrijd ADO/Den Haag- Ajax voor joden kwetsende
spreekkoren zouden worden aangeheven.
Ondanks het feit dat gedurende de gehele wedstrijd antisemitische spreekkoren
(Kutkankerjoden, Hamas, Hamas, alle joden aan het gas etc.) werden aangeheven legde de
leiding van de club de wedstrijd niet stil.
In de pauze riep de stadionspeaker van de club het publiek zelfs nog op om door
aanmoedigingen achter het team te blijven staan en aldus als “twaalfde man” te fungeren.
Een deel van het publiek heeft dat -gezien de teksten- kennelijk opgevat als een
aansporing om door te gaan met het aanheffen van voor joden kwetsende spreekkoren.
Uit een verdere briefwisseling met directie en bestuur van ADO/Den Haag blijkt dat ook
in toekomstige gevallen de leiding van deze club niet tot onmiddellijke (al dan niet
tijdelijke) staking van de wedstrijd wenst over te gaan.
ADO/Den Haag ziet het staken van een wedstrijd als een ultieme maatregel, daar waar de
Stichting BAN verwijst naar het Handboek van de KNVB waarin wordt bepaald dat bij
kwetsende spreekkoren een wedstrijd ONMIDDELLIJK dient te worden gestaakt.
De Stichting Ban hecht er aan dat er een ondubbelzinnige uitspraak van de rechter komt
waaruit blijkt dat antisemitische spreekkoren NIET worden getolereerd en ADO/Den
Haag wordt gelast in voorkomende gevallen onverwijld de wedstrijd te staken.

