Supporters van onze nationale ploeg zullen het al gemerkt hebben. Roken in het stadion van de Rode
Duivels is vandaag not done. Dat besliste de Koninklijke Belgische Voetbalbond in 2017. “Dit was en is
logisch voor ons. De gezondheid van onze supporters komt op de eerste plaats.” Wij gingen ter plaatse
polsen hoe het nu met dit rookverbod gaat.

Het rookvrije stadion is ontstaan vanuit de supportersvereniging 1895 en haar partnerschap met Stichting
Tegen Kanker. “Uit onze bevraging in 2018 blijkt dat meer dan 75% van de supporters het rookvrije stadion
positief vindt”, zegt Hedeli Sassi, CSR-medewerker van KBVB. Hoe supporters weten dat ze niet meer
mogen roken op de tribunes? “We communiceren via verschillende kanalen dat het stadion nu rookvrij is.
Denk aan led-borden, video’s, nieuwsbrieven. We roepen het ook om en tonen het zelfs op ons scorebord.”
En dat ziet natuurlijk iédereen.
In 2018 was het tijd voor een kleine evaluatie en werden de supporters opnieuw bevraagd. Wat bleek: de
meerderheid houdt zich aan de rookvrije regels, maar het kan nog beter. “We rekenden vooral op stewards
om rokers aan te spreken. Maar stewards hebben meestal al veel verschillende taken dat het hen niet altijd
lukt om dat ook nog te doen”, zegt Sassi. “Maar we hebben daar een oplossing voor gevonden.”

Om stewards te helpen bij het aanspreken van rokende supporters in het stadion, schakelt KBVB
ambassadeurs in. Dat zijn vrijwilligers die een opleiding krijgen om mensen op een positieve manier aan te
spreken om niet te roken.
Tijdens de match worden de ambassadeurs ondersteund door een tabakoloog van Tabakstop. Deze kan
meer diepgaande vragen beantwoorden. “We hebben een doosje met muntjes in de Belgische driekleur
laten maken die ambassadeurs kunnen afgeven. Na elke match maken we samen met de tabakoloog een
evaluatie van de reacties van de aangesproken supporters. We merken dat de supporters positief reageren.
We willen dan ook binnenkort meer ambassadeurs opleiden.”

Uit de supporterbevraging blijkt ook dat er nood is aan een rookzone. “We moeten bekijken wat we
hiervoor kunnen doen. We merken ook dat het gesprek moeilijker is bij mensen die e-sigaretten gebruiken.
Maar we houden onze vinger aan de pols. Zo kunnen we samen met de Tabakstop bekijken hoe we hierop
een antwoord kunnen bieden”.

