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Persbericht 10/3/2017
De KBVB heet supporters welkom in een rookvrij
stadion
De KBVB wil ervoor zorgen dat supporters de Croky Cupfinale en alle
wedstrijden van de nationale teams kunnen beleven in een rookvrij stadion.
Door resoluut te streven naar een rookvrij stadion willen we de gezondheid
van alle supporters op de eerste plaats zetten. We volgen hiermee het
voorbeeld van Club Brugge, Racing Genk en RSC Anderlecht. De eerste
wedstrijd onder het nieuwe beleid is de Croky Cupfinale op 18 maart 2017.
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 als hinderlijk wordt ervaren en daarnaast
ook schadelijk is voor de gezondheid. In tabaksrook zitten meer dan 4000
chemische stoffen waarvan minstens 70 kankerverwekkend zijn. Daarnaast wordt
één op de tien hartaanvallen veroorzaakt door passief roken. Verder is passief
roken extra schadelijk voor kinderen, een doelgroep die regelmatig de
wedstrijden van onze nationale teams bezoekt. Ze krijgen bovendien een slecht
voorbeeld, waar ze gevoelig voor kunnen zijn.
69% van de supporters van onze nationale teams vindt een rookvrij stadion positief.
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%). (gegevens van enquête
‘Rookvrij stadion’, 2017, totaal aantal deelnemers: 906)
Het rookverbod geldt voor alle stadionbezoekers met een geldig ticket,
vrijwilligers, werknemers en leveranciers. Zowel in de overdekte delen van het
stadion, als de tribune inclusief de atletiekpiste en het voetbalveld is roken niet
toegelaten. Met dit rookverbod bannen we alle tabaksproducten uit het stadion,
inclusief e-sigaretten.
Implementatie nieuw beleid
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De implementatie van het rookvrij stadionbeleid start vanaf de Croky Cupfinale
op 18 maart 2017. In een eerste fase zetten we vooral in op het informeren en
sensibiliseren van iedereen via onze verschillende communicatiekanalen en de
stewards.
Voor de uitwerking van het rookvrij stadionbeleid werken we samen met Stichting
tegen Kanker (Tabakstop), VIGeZ en de Stad Brussel. Samen met de verschillende
expertiseorganisaties zullen we supporters die graag willen stoppen met roken
eveneens
informeren
over
de
verschillende
mogelijkheden
van
rookstopondersteuning. Via de overkoepelende supportersclub 1895 zullen we in
de toekomst inzetten op sensibiliserende acties rond het rookvrij stadion en
gezondheid.
“We zijn heel blij met de samenwerking”, vertelt Guido Poppelier van Stichting tegen
Kanker, “Een rookvrij stadion is een sterk signaal dat jonge voetbalfans beschermt
tegen tabaksgebruik. Bovendien worden supporters – een aanzienlijk deel van de
Belgische bevolking – niet meer blootgesteld aan de gevaren van passief roken. En
supporters die graag willen stoppen, kunnen rekenen op de volle steun van
Tabakstop. Samen tegen kanker!”
Meer informatie:
http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/pdf/faq_rookvrij_stadion_def
_0.pdf
Contact
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(FR) Marie-Noëlle Rasson, projectcoördinator Stichting tegen Kanker
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