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     Wij strijden voor onze helden. 

Beste Tom, 

Betreft: reactie op jouw e-mail van 27-02-2015 aan Fortuna SC  

Allereerst bedankt voor de terugkoppeling. Wij hebben het gesprek met de Burgemeester als zeer 

prettig en constructief ervaren en hadden oprecht de indruk dat we goede afspraken met elkaar 

hebben kunnen maken. Zoals aangegeven tijdens het gesprek met de Burgemeester is Fortuna SC 

graag bereid zich in te zetten voor een positieve sfeer rondom de derby Fortuna Sittard – MVV. Dit 

doen we overigens rondom elke wedstrijd van Fortuna Sittard! We zijn bezig dit middels een actie 

nogmaals te onderstrepen. 

Zoals jullie van ons gewend zijn komen wij onze afspraken na en doen wij er alles aan wat binnen 

onze mogelijkheden ligt om de samenwerking met de gemeente op een positieve manier in te vullen. 

Tot onze verbazing is de driehoek er blijkbaar minder aan gelegen om onze samenwerking op een 

positieve manier in te vullen. Je geeft in je mail aan dat je vindt dat de driehoek ons met de 

gemaakte afspraken tegemoet komt maar wij zijn een andere mening toegedaan.  

Wij vroegen om de kassa’s op de wedstrijddag geopend te houden en gewoon kaarten te verkopen 

met een identiteitsplicht voor kopers van kaarten. Het resultaat is dat de kassa’s gesloten blijven en 

slechts geopend zijn voor leden van Fortuna SC of seizoenkaarthouders. Deze mensen hebben 

allemaal al kaarten dus deze maatregel schiet haar doel (meer mensen in het stadion) dus geheel 

voorbij. Waarop deze maatregel gebaseerd is, is ons totaal niet duidelijk. De Burgemeester gaf tijdens 

ons gesprek aan dat wat hem betrof de kassa’s op de wedstrijddag geopend konden blijven en dat 

dit een volkomen reële vraag van onze kant was. Wat is er opeens veranderd dat dit nu niet meer het 

geval is? 

Daarnaast vroegen wij om een 1 op 4 kaartverkoop met UITSLUITEND identiteitscontrole en geen 

registratie. Het resultaat is dat de verkoop 1 op 4 kan plaatsvinden maar dat elke koper alsnog 

geregistreerd dient te worden. Buiten het feit dat dit een totaal inefficiënte maatregel is wordt het dus 
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voor mensen weer lastiger en minder aantrekkelijk om kaarten te kopen hetgeen terug te zien zal zijn 

in het toeschouwersaantal.  

Verder vroegen wij om, mocht deze vraag vanuit Maastricht komen, MVV extra kaarten te verstrekken 

en het “buffervak” beschikbaar te stellen. Het resultaat is dat besloten is dat dit niet kan omdat de 

bussluis te klein zou zijn. Wij zijn echter van mening dat deze ook groter gemaakt kan worden en 

twijfelen aan de validiteit van dit argument.  

Uiteindelijk zijn wij dus in geen enkele van onze vragen tegemoet gekomen door de driehoek terwijl 

de Burgemeester tijdens ons gesprek een totaal andere beeld creëerde. Dat betreuren wij ten zeerste 

en wij vragen ons dan ook af hoe serieus wij als gesprekpartner genomen worden.  

Tenslotte vraag je in je mail naar een Facebook event dat blijkbaar is aangemaakt door KB. Zover wij 

geïnformeerd zijn is er geen tocht georganiseerd. Dat er wellicht wat Fortuna supporters gezamenlijk 

ergens een pilsje gaan drinken voor de wedstrijd is goed mogelijk, maar wij vragen ons oprecht af 

wat het probleem zou zijn als dit gebeurt? Wij gaan onze leden en de supporters van Fortuna Sittard 

dan ook niet oproepen om niet deel te nemen aan een tocht omdat er geen enkele sprake is van een 

tocht en wij daarnaast denken dat een dergelijke oproep alleen maar averechts zou werken in geval er 

al sprake zou zijn van een tocht.  

Wij zijn van mening dat de derby kapot gemaakt wordt door al deze beperkende maatregelen en dat 

ons Fortuna Sittard zwaar tegengewerkt wordt in de doelstelling zoveel mogelijk mensen naar het 

stadion te trekken. Wij willen er een gezellige en positieve derby van maken en zullen ons best doen 

om een positief klimaat te scheppen. Wij gaan echter niet meewerken aan een beleid met als 

doelstelling zoveel mogelijk barrières op te werpen tegen het bezoeken van deze wedstrijd.  

Ons advies is dan ook om deze veel te verregaande maatregelen alsnog te herzien; 

1. De kassa’s op de wedstrijddag alsnog gewoon op te houden voor iedereen onder voorwaarde 

van een identiteitsverplichting. 

2. De 1 op 4 kaartverkoop zonder registratie maar met identiteitsplicht te laten lopen. 



 
 

 Wij strijden voor onze helden. 

3. Mocht MVV meer kaarten ter beschikking willen krijgen, deze ter beschikking te stellen en de 

bussluis wat groter te maken zodat de extra bussen er ook in passen. Er is tenslotte ruimte zat 

achter de Zuid Tribune. 

4. Deze derby net als wij positief te benaderen en mee te werken aan een positieve sfeer 

rondom deze derby. Mensen die ergens samen met hun vrienden een drankje willen nuttigen 

om vervolgens naar het stadion te gaan om de wedstrijd te bezoeken zijn geen criminelen! 

Wij hopen dat de Burgemeester alsnog wil meewerken aan deze, volgens zijn eigen zeggen, zeer reële 

vragen van Fortuna SC en daarmee toont ons echt serieus te nemen als partner. In geval anders 

besloten wordt en de huidige besluitvorming overeind blijft zal Fortuna SC zich serieus moeten gaan 

afvragen of het nog zin heeft om partner te zijn in een niet gelijkwaardige samenwerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Verjans 

Voorzitter Fortuna SC 

 


