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Leerstoel Openbare orde en Gevaarbeheersing 
 
De leerstoel Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie bestudeert hoe 
geweld of gevaar in de interactie tussen burgers en politie vermeden of gereduceerd kan 
worden, in een balans tussen het maatschappelijk belang van ordehandhaving en individuele 
grondrechten. De leerstoel geeft uitvoering aan het onderzoekprogramma Geweld- en 
Gevaarbeheersing in Conflictsituaties dat zich richt op de interactie tussen politie en burgers 
in potentieel gevaarlijke conflictsituaties. Het onderzoekprogramma richt zich op de analyse 
van de manier waarop door middel van communicatie en interactie betrokken politiemensen 
en burgers hun positie reguleren in afhankelijkheid van elkaar en van anderen. Het 
uiteindelijke doel van het onderzoekprogramma is meer zicht te krijgen op de regulering van 
conflicten en sociale spanningen en om het onderkennen en toepassen van werkwijzen die 
effectief bijdragen aan een veilige en verantwoorde afhandeling van potentieel gevaarlijke 
situaties. 
Inhoudelijk liggen de prioriteiten op de volgende terreinen: 
- Openbare orde, met projecten op het terrein van voetbalvandalisme, evalueren en 
grootschalige ordehandhaving in het algemeen. 
- Openbare veiligheid met projecten op het vlak van crowd management en menselijke 
factoren bij rampen en crises. 
- Beheersing van gevaar met projecten op het terrein van politiële geweldstoepassing, de 
aanpak van lastige, potentieel gevaarlijke conflictsituaties en de training van integrale 
beroepsvaardigheden. 
 
Aan de leerstoel is een kenniskring verbonden die op 22 november 2004 formeel van start is 
gegaan en multidisciplinair is samengesteld met medewerkers van de Politieacademie, de 
politiepraktijk en externe onderzoekers uit Nederland en daarbuiten. Er zijn 
samenwerkingsverbanden met de Universiteiten van Liverpool, (Verenigd Koninkrijk) en 
Bochum (Duitsland) en de Politieacademie in Zweden. 
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Voorwoord 
 
Het lectoraat Openbare orde & Gevaarbeheersing besteedt in haar onderzoekprogramma 
onder andere aandacht aan de handhaving van de openbare orde bij regelmatig terugkerende 
evenementen die verspreid over Nederland gepaard gaan met incidenten. Dit rapport is een 
verslag van een onderzoek naar een specifiek wederkerend evenement: een internationaal 
voetbalkampioenschap. Eens per twee jaar wordt er afwisselend een Europees kampioenschap 
of een wereldkampioenschap voetbal gehouden. Waar het kampioenschap ook gehouden 
wordt, het heeft ook zijn weerslag in Nederland. Veel sportliefhebbers zien er steeds weer 
naar uit, mede vanwege de sfeer waarin deze sportevenementen plaatsvinden. Als het 
Nederlands elftal zich geplaatst heeft kleuren straten oranje en steken buren en familie de 
barbecue aan om samen voetbal te kijken. In de hand gewerkt door het vaak mooie weer, 
ontstaan spontaan buurtfeestjes en andere buitenactiviteiten. Spijtig genoeg heeft het 
Oranjefeest ook zijn keerzijde, zoals andere grote festiviteiten als Koninginnedag en 
oudejaarsavond die ook kennen. Met enige regelmaat zijn er in Nederland tijdens een groot 
toernooi openbare incidenten die vragen om politieoptreden.  
 
Dit onderzoek was gericht op een verkenning van dit zogeheten Oranjethuisverschijnsel. Het 
zou nooit kunnen zijn uitgevoerd zonder hen die ons hielpen met de dataverzameling en het 
veldwerk. Zonder personen en organisaties tekort te willen doen noemen wij in het bijzonder 
Jan Erckens, Roelof Muis, Ger van Opstal, Peter Versteegh, Ella Huisman, allen die ons 
hielpen met het veldwerk in Arnhem en den Haag en alle leden van de landelijke 
politiewerkgroep WK Duitsland 2006. Dank ook aan het CIV en het KLPD (NIK) voor hun 
waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Verder onze hartelijke dank aan Hans Heerschap, 
Yvonne Huizing, Lonneke de Bis en Tanja van Dinter; tijdens het onderzoek allen studenten 
van de Politieacademie die ons op zeer enthousiaste wijze hielpen met de observaties. Collega 
Ruben Boers danken wij voor zijn bijdrage aan de observaties in Den Haag.  
 
Het onderzoek blikt terug, vooral naar de WK Duitsland 2006, maar is relevant voor komende 
voetbalkampioenschappen. Op het moment van uitbrengen van dit rapport staat het EK 2008 
in Oostenrijk en Zwitserland voor de deur. Wij hopen met dit onderzoek een bijdrage te 
leveren aan een verhoogde alertheid voor, een goede voorbereiding op en een effectieve 
aanpak van de thuissituatie bij grote voetbaltoernooien. 
 
Eric Bervoets 
Wim van Oorschot 
Carin Esman 
Otto Adang 
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Samenvatting 
 
Om de twee jaar is er een Europees of wereldkampioenschap voetbal en de internationale 
politiesamenwerking op dit terrein heeft zich steeds verder ontwikkeld en geperfectioneerd 
om bij te dragen aan een veilig evenement. Veel minder bekend is dat bij veel van de 
toernooien van de afgelopen jaren de grootste incidenten niet hebben plaatsgevonden in het 
land waar het toernooi plaatsvond, maar in andere landen! Zo is bijvoorbeeld het vorige 
Europees kampioenschap, dat in 2004 in Portugal gehouden werd, daar vrijwel probleemloos 
verlopen. In Nederland daarentegen zijn er op diverse plaatsen incidenten geweest: In onder 
andere Apeldoorn, Oss, Nieuwegein en Den Haag trad de politie op tegen ordeverstoorders. In 
Den Haag vielen er destijds na Nederland - Duitsland aan het Jonckbloetplein zowel aan de 
kant van de ordeverstoorders als bij de politie gewonden. In Oss liet een groep van ongeveer 
driehonderd jongeren een spoor van vernielingen na in de binnenstad. In de buurt van 
Nieuwegein trachtte een groep in oranje uitgedoste personen de A2 te blokkeren, om op die 
manier haar 'feestvreugde' te uiten. In Apeldoorn was het geregeld spannend op een rotonde 
waar bepaalde Oranjesupporters de confrontatie met de politie zochten. In Rotterdam leidde 
een caféruzie tijdens de wedstrijd Nederland - Zweden tot een dodelijke steekpartij. Ook in 
Duitsland en Engeland waren er incidenten na uitschakeling van de betreffende teams. Dit 
gegeven is voor het lectoraat openbare orde en gevaarbeheersing aanleiding geweest nader 
onderzoek te doen naar het fenomeen "thuissituatie": de openbare orde aspecten in het eigen 
land verbonden aan een groot evenement, waar ook georganiseerd.  
 
Als we het hebben over de thuissituatie, gaan de gedachten uiteraard in eerste instantie uit 
naar Oranjesupporters. Op diverse plaatsen in Nederland zijn de straten al oranje gekleurd. 
Tijdens het toernooi zullen op diverse plaatsen in Nederland beeldschermen opgesteld staan, 
en zal groepsgewijs naar wedstrijden gekeken worden. Mocht Nederland kampioen worden 
dan zijn taferelen als in 1988 denkbaar, waarbij Nederland bevangen wordt door wat in de 
media wel een 'Oranjekoorts' is genoemd en vergelijkingen worden gemaakt met taferelen in 
Zuid-Europa en Latijns-Amerika; waar niet zelden spontane optochten ontstaan met luid 
toeterende auto's en wapperende vlaggen. Hoewel er overwegend goede ervaringen waren, 
bleken er ook negatieve effecten te zijn op de openbare orde, waardoor toezicht en optreden 
door de politie geboden was. Ook als het niet zover komt kan het bereiken van een volgende 
ronde aanleiding zijn voor soms uitzinnige en soms uit de hand lopende feestvreugde. En 
natuurlijk kan een verlies gepaard gaan met uitingen van frustratie. Bij dit alles gaat het niet 
alleen om Oranjesupporters: in ons land verblijven ook supporters van andere landen: 
Duitsers, Turken, Polen, Kroaten en die kunnen op vergelijkbare wijze reageren op de 
prestaties van hun nationale elftallen....  Daarnaast kan onderlinge rivaliteit bestaan of tijdens 
het toernooi ontstaan. 
 
Rond het in 2006 in Duitsland gehouden WK verzamelden we via een breedteonderzoek 
gegevens in zes korpsen en meer gedetailleerd in twee andere korpsen over de voorbereiding 
en het verloop van openbare orde gebeurtenissen in relatie tot het WK. Tot echte uitbarstingen 
kwam het in 2006 niet. Het was wel spannend in Hoogeveen, waar groepen jongeren zich 
verzamelden op een rotonde en de politie uitdaagden. In Lopik werd het WK door zowel 
jongeren van allochtone als autochtone herkomst aangegrepen om met elkaar op de vuist te 
gaan en in Alphen aan den Rijn was het af en toe spannend op 'De Bult', een kunstmatige 
heuvel waar in het verleden wel ongeregeldheden hebben plaatsgehad.  
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Uit de door ons bestudeerde incidenten bleek dat het lang niet altijd gaat om uit de hand 
gelopen feestvreugde of teleurstelling vanwege een uitschakeling. Op sommige 'hotspots' was 
het publiek doelbewust uit op ongeregeldheden en op het uitlokken van een conflict met de 
politie. De ordeverstoorders waren vooral jeugdigen, waarbij in diverse gevallen ook 
clubhooligans betrokken waren. Het beeld dat clubhooligans zich niet laten zien bij 
gelegenheden waarbij het Nederlands elftal speelt gaat in dit verband dus niet op. Opvallend 
was dat incidenten vaak plaatsvonden bij verkeersknooppunten (rotonde, kruispunt), niet 
alleen in horecagebieden of binnensteden. Sinds 2004 en de moord op Theo van Gogh lijkt de 
oranjethuissituatie ook een moment te zijn waarop etnische polarisatie bij jeugdgroepen tot 
uiting komt, zoals blijkt uit incidenten waarbij Lonsdalejongeren betrokken waren. Meer in 
het algemeen creëert het evenement een gelegenheidsstructuur voor doelbewuste 
ordeverstoorders. In dat opzicht zijn er parallellen met andere wederkerende gebeurtenissen 
als de jaarwisseling en Koninginnedag. 
 
Zoals inmiddels gebruikelijk is er rond een dergelijk evenement in Nederland een landelijk 
politieproject opgezet om de politiemaatregelen te coördineren. De thuissituatie maakt daar 
nadrukkelijk onder deel van uit. Via de regionale informatieknooppunten wordt informatie 
verzameld en gebundeld in het NIK, het nationale informatieknooppunt. Alles in orde dus? 
Dat valt nog te bezien. Uit ons onderzoek rond het WK in 2006 bleek dat er grote verschillen 
waren in de mate waarin binnen korpsen aandacht werd besteed aan het probleem. Naarmate 
een korps of de lokale politie in het verleden meer ervaring had op gedaan met incidenten, had 
het fenomeen meer prioriteit. Voor de meeste korpsen was het 'business as usual', en was er 
vooral een afwachtende houding: zij zagen geen aanleiding om zich zorgen te maken, totdat 
de situatierapportages en andere informatie van het RIK en het NIK het tegendeel zouden 
bewijzen. Nergens in de onderzochte korpsen was sprake van een duidelijke link tussen 
eerdere evaluaties en te nemen politiemaatregelen. De inschatting van de te nemen 
maatregelen was vooral geënt op eerdere praktijkervaringen met oranjethuis en niet of 
nauwelijks op gestructureerde evaluaties of risicoanalyses. 
 
Op basis van het aangescherpte beeld en verworven inzichten kunnen 
beïnvloedingsstrategieën van de politie (verder) worden verfijnd en aangepast. Het is van 
belang een sense of urgency te creëren. Het periodieke karakter van de oranjethuissituatie 
vraagt, net als de jaarwisseling om een permanente plaats van dit soort situaties op de agenda 
van niet alleen politie, maar ook het (lokaal) bevoegd gezag. Het lijkt erop of elke twee jaar 
zowel het bestuur als de politie alert gemaakt moet worden op de thuissituatie en de mogelijke 
negatieve effecten op de openbare orde. De portefeuillehouder Voetbal en Conflict- en 
Crisisbeheersing van de Raad van Hoofdcommissarissen heeft een rol bij de tijdige 
agendering van dit onderwerp. Dit agenderen raakt aan de vierde politietaak: signaleren en 
adviseren. Voor wat betreft concrete maatregelen kan het gedrag van grote groepen publiek 
proactief worden beïnvloed door infrastructurele en verkeersmaatregelen, laagprofiel toezicht 
en vooraf gegeven informatie over (onder meer) wat geoorloofd is en wat niet. Daarnaast is 
het van belang maatregelen te richten op potentiële risicogroepen en –individuen, die in deze 
thuissituatie een gelegenheid zien strafbaar gedrag te plegen, als overlast, vernielingen, 
vechtpartijen en openlijk geweld, waarbij gericht de confrontatie kan worden gezocht. In dat 
geval helpt een gerichte aanpak met vroegtijdige interventies, met gebruikmaking van het 
concept Hooligans in Beeld. De informatiegerichte, proactieve aanpak van potentiële 
orderverstoorders is succesvol gebleken rond de wedstrijden van het nationale betaald 
voetbal. Deze aanpak is ook geschikt om te worden toegepast bij een EK of WK. Een goede 
voorbereiding en het alert volgen van de zich ontwikkelende situatie gedurende het toernooi 
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in de lokale situatie, maakt de kans op wanordelijkheden kleiner. Voer een gericht 
hotspotbeleid. Historisch gezien zijn lokaal locaties bekend, waar groepen mensen 
gezamenlijk de wedstrijden volgen: in straten, op pleinen en in afgesloten ruimtes als horeca, 
zalen en stadions. Besteed aandacht aan de 'historische' hotspots: bijvoorbeeld het plein of de 
rotonde waar met enige regelmaat kans is op openbare ordeproblemen. Van belang is om 
daarbij niet alleen politieel in te steken (en een gericht maatwerkbeleid te voeren), maar ook 
partners van de politie nadrukkelijk in de voorfase al te betrekken bij het voorkomen van 
escalaties. Van te voren moet worden ingeschat of vermenging van publiek met verkeer geen 
gevaarlijke situaties oplevert en afzetting van de hotspot een toe te passen mogelijkheid is. Dit 
geldt tevens voor overcrowding en men moet rekening houden met moeilijke bereikbaarheid 
van hulpdiensten. Indien er vooraf locaties bekend zijn, waar massaal in de publieke ruimte de 
wedstrijden worden gevolgd, is het verstandig geen vermenging met verkeer te laten 
plaatsvinden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en irritaties. Ten aanzien van feestende stoeten 
auto's na een overwinning, Zuid-Europees gedrag, dat steeds meer gekopieerd wordt, zijn er 
goede ervaringen met facilitering en begeleiding van dit gebeuren opgedaan, onder andere aan 
het Hofplein in Rotterdam. Vooral bij autostoeten is scheiding met grote groepen voetgangers 
van belang. Goede ervaringen zijn opgedaan met het tijdig aanwezig zijn van politie, die in 
interactie met het aanwezige publiek met de wedstrijd of de reactie daarop meegroeit. Ook 
kan op die wijze informatie worden gegenereerd over de ontwikkeling van de situatie en kan 
men zich zo focussen op de daadwerkelijke hotspots. Nader onderzoek moet worden gedaan 
naar daderprofielen: het type dader, die zich in de thuissituatie manifesteert. Hierdoor kan een 
volgende keer beter worden geanticipeerd op potentiële risicogroepen en –individuen, zodat 
de angels er uit kunnen worden gehaald. Lokale evaluaties en risicoanalyses dienen meer te 
worden uitgewisseld. Zo ontstaat een nationaal overzicht op factoren die van invloed zijn op 
de thuissituatie. Dit leidt tot een verfijning en actualisering van de risicoanalyse, die om de 
twee jaar kan worden gebruikt. Het zal ongetwijfeld op veel plaatsen weer een groot feest 
worden, maar alertheid voor de mogelijke keerzijde van alle feestvreugde is op zijn plaats. 
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1. Probleemschets: de schaduwzijde van de Oranjepassie 
 
Tweejaarlijks is er of een EK of een WK voetbal, waarbij in het verleden in Nederland 
effecten werden waargenomen op de openbare orde. Kenmerkend is, dat het evenement zelf 
niet per se in Nederland hoeft plaats te hebben (zoals bij het EK 2000 wel het geval was) om 
toch tot dit soort effecten te leiden. De wedstrijden worden gevolgd via de televisie. 
Opmerkelijk is ook dat de grootste kans op openbare ordeverstoringen plaats heeft direct na 
afloop, na het fluitsignaal van de scheidsrechter (Adang, 2005).  
 
Het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland van 1988 is in het collectieve geheugen 
van Nederland gegrift. Oranje werd kampioen en heel Nederland raakte bevangen door wat in 
de media wel een ‘oranjekoorts’ wordt genoemd. Ook zij die normaliter nagenoeg niet of 
weinig om voetbal gaven, versierden zichzelf en hun huizen met oranjeattributen en overal 
was euforie en feest. Nog nooit daarvoor manifesteerde de Nederlandse bevolking zich zo 
massaal en fanatiek naar aanleiding van een voetbalevenement. Voor zover bekend maakte 
Nederland voor het eerst – toch in elk geval op deze schaal – kennis met het verschijnsel 
oranjethuissituatie. In de media werden vergelijkingen gemaakt met taferelen in Zuid-Europa 
en Latijns-Amerika, waar niet zelden spontane optochten ontstaan met luid toeterende auto’s 
en wapperende vlaggen. In Amsterdam maakte het elftal een ronde over de grachten, waarbij 
enkele woonboten het gewicht van de daarop feestende menigte niet konden verdragen en 
aldus tot zinken werden gebracht. Dat beeld toonde direct aan dat de grotendeels positieve en 
carnavaleske oranjepassie ook haar schaduwzijde had. Hoewel er overwegend goede 
ervaringen waren, bleken er ook negatieve effecten te zijn op de openbare orde, waardoor 
toezicht en optreden door de politie geboden was. De kans daarop was soms aanleiding voor 
hijgerige journalistieke aandacht. Een berucht voorbeeld daarvan is hoe op 24 juni 1990 de 
NOS naar de Nieuwstraat in Kerkrade toog om daar te wachten op spannende beelden van 
relschoppers. Er was niks te melden, maar presentator Mart Smeets vroeg zich live af of ‘ze’ 
er al waren. In de rust van de voetbalwedstrijd Duitsland - Nederland op 24 juni, verscheen hij 
op televisie en vertelde dat er rond de uitgestorven straten een enge sfeer hing. Na de 
wedstrijd stroomde de Nieuwstraat vol mensen en braken er rellen uit tussen Nederlanders en 
Duitsers. 
 
Toen bekend werd dat de Europese voetbalkampioenschappen van 2000 Nederland en België 
zouden aandoen, zagen de politie en het bevoegd gezag zich genoodzaakt om bij de 
voorbereiding ook aandacht te besteden aan de minder gewenste kanten van de oranjepassie1. 
In aanloop naar 2000 werd besloten in 1998 een landelijke inventarisatie te houden van de 
effecten op de openbare orde en de politie-inzet. In dat jaar vonden de 
wereldkampioenschappen plaats in Frankrijk, wat een goede gelegenheid bood om de 
oranjethuissituatie verder te onderzoeken. De zorgen werden nog eens bevestigd, omdat uit de 
inventarisatie bleek dat de schaduwzijde van de oranjepassie niet te negeren was. Ter 
illustratie: naar schatting waren tijdens het WK in Frankrijk in Nederland 40.000 extra 
inzeturen gepleegd door ongeveer 5.000 extra politiemensen om de negatieve effecten op de 
openbare orde te ondervangen2.  
 
                                                 
1 Wij geven de voorkeur aan het gebruik van de term “oranjepassie” boven een term als “oranjekoorts” of 
“oranjegekte”, omdat van dergelijke termen de suggestie uitgaat dat er sprake zou zijn van een ziekte of 
afwijking, een suggestie die niet past bij moderne inzichten over de psychologie van collectieve verschijnselen 
(o.a. Adang 2006) 
2 Beschrijving en evaluatie van het Nationale Politieproject Euro2000; p. 75.  
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De resultaten van de inventarisatie werden benut bij de verdere voorbereiding van het EK 
2000 in Nederland en België. Behoudens enkele incidenten verliep het kampioenschap van 
2000 overwegend positief, aldus het evaluatierapport over Euro 2000. Desondanks waren er 
veel lessen opgedaan, niet alleen organisatorische lessen over afstemming en communicatie, 
maar ook ten aanzien van het Oranjethuisfenomeen (zie ook Adang en Cuvelier, 2001 die 
aangeven dat de meeste incidenten plaatsvonden buiten de speelsteden). De politie werkte met 
een zogeheten drielagenmodel: gebiedsgerichte politiezorg, ‘platte pettentoezicht’ en het 
achter de hand houden van Mobiele Eenheid en Aanhoudings Eenheid. De gebiedsgerichte 
politiezorg richtte zich ondermeer op overleg vooraf en tijdens het evenement met lokale 
horecaondernemers, gemeenten en supporters(verenigingen). Er is gebleken dat het 
gebruikmaken van de overwegend positieve groepsdynamiek (‘uitgaan van het goede’) als 
strategie hoopvol was. Gastvrijheid, respect en verbroedering stonden centraal in de wijze 
waarop supporters, niet alleen die van Oranje, werden tegemoet getreden. Desondanks waren 
er het eerste uur na de uitschakeling van Oranje op 29 juni op diverse plaatsen in Nederland 
verstoringen van de openbare orde, soms tamelijk grootschalig. Er waren vernielingen, 
relletjes en confrontaties van ordeverstoorders met de politie. Hoewel de politie was 
voorbereid, bleek zij toch verrast door de snelheid waarmee het probleem zich openbaarde. 
Voor het risico op openbare ordeverstoringen leek het van belang tegen welke tegenstander 
het Nederlands elftal speelde. Wedstrijden tegen Duitsland leidden zo nu en dan tot 
schermutselingen in de grensstreek; ook werden auto’s met Duitse kentekenplaten vernield. In 
het algemeen gold dat de kans op verstoringen en incidenten opliep naarmate de knock-out 
wedstrijden naderden. Zowel bij winst als verlies kon het mis gaan. Daarnaast werd duidelijk 
dat niet alleen wedstrijden van het Nederlands elftal gepaard gingen met incidenten of dat 
alleen Oranjesupporters betrokken waren bij incidenten. Het kon bijvoorbeeld ook gaan om in 
Nederland woonachtige supporters van Turkse of Marokkaanse afkomst in relatie tot 
wedstrijden van hun nationale elftallen. 
   
Ook tijdens het in Portugal in 2004 gehouden EK deden zich in Nederland ongeregeldheden 
voor. Het Rotterdams Dagblad rapporteerde op 21 juni 2004 over incidenten op diverse 
plaatsen in Nederland na de wedstrijd Nederland - Tsjechië op 19 juni. Nederland verloor met 
3-2. In Veenendaal werden oranjeartikelen verbrand. Een 24-jarige man die probeerde een 
Nederlandse vlag in het vuur te gooien werd aangehouden. In Utrecht werden op het Neude 
twaalf aanhoudingen verricht toen de politie met stenen werd bekogeld3. Dat jaar vielen 
vooral de gebeurtenissen op in Apeldoorn, Oss, Den Haag en Nieuwegein.  
 
Apeldoorn In Apeldoorn was het in 2004 direct al vanaf de eerste wedstrijd spannend in en 
om de rotonde bij de Matenpoort, destijds het Oranjeplein genoemd4. Net als het Haagse 
Jonckbloetplein was de rotonde de laatste jaren een vaste afspreekplek voor feestvierende 
supporters, wat zo af en toe uit de hand liep vanwege rellende jongeren. Na het verlies van 
Nederland tegen Tsjechië kwam het aan de Matenpoort tot ongeregeldheden, toen het publiek 
van ongeveer driehonderd man sterk zich tegen de politie keerde. De vijfendertig aanwezige 
agenten werden met stenen bekogeld. De politie was bij de wedstrijden erop prominent 
aanwezig bij de Matenpoort. De sfeer was gespannen, waarop de politie de rotonde afzette 

                                                 
3 Hooligans verstoren Oranjefeest, Utrechts Nieuwsblad, 28 juni 2004.  
4 Rotonde Matenpoort kleurt weer Oranje, De Stentor (editie Apeldoorn), 26 juni 2004; Nachtkaarstactiek van 
politie doet zijn werk, De Stentor (editie Apeldoorn), 24 juni 2004; Mikpunt van rekschoppers, De Stentor (editie 
Apeldoorn), 23 juni 2004; ‘Het had allemaal niets met gezelligheid te maken’, De Stentor (editie Apeldoorn), 22 
januari 2004; Leuke avond eindigt met klappen van agent, 22 juni 2004; ME paraat bij rotonde De Maten, De 
Stentor (editie Apeldoorn), 22 juni 2004; Hoop op meer aanhoudingen, De Stentor (editie Apeldoorn), 22 juni 
2004; Aanhoudingen na verlies Nederlands elftal, De Stentor (editie Apeldoorn), 21 juni 2004;  
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met hekken. Doordat de groep de hekken opzij zetten, kwamen toch auto's de rotonde op. De 
relschoppers namen de voertuigen prompt met stenen onder vuur. De politie hield een 21-
jarige Apeldoorner aan nadat hij verkeersborden uit de grond trok. Bij de arrestatie werden de 
agenten met flessen en stenen bekogeld. Hierbij raakte een agent lichtgewond. Een 41-jarige 
inwoner uit Apeldoorn, die een ruit van een politiewagen insloeg werd aangehouden.  
    
Oss Na de nederlaag van Nederland tegen Portugal op 30 juni 2004, waarbij Nederland werd 
uitgeschakeld, braken er in Oss rellen uit na het fluitsignaal van de scheidsrechter. Opvallend 
was dat het in de rest van Nederland op dat moment betrekkelijk rustig is gebleven. Ongeveer 
driehonderd mensen, voornamelijk jongeren, trokken een spoor van vernieling door de stad, er 
sneuvelden tientallen winkelruiten, vooral in de Heuvelstraat en er werd geplunderd, hoewel 
over dat laatste onduidelijkheid bestaat. De politie verrichte op die avond drie aanhoudingen. 
Vier jaar ervoor gebeurde hetzelfde na de uitschakeling van Nederland tijdens het EK in 
Nederland (2000). De Mobiele Eenheid werd uiteindelijk niet ingezet. Een verbod op grote 
beeldschermen diende ellende te voorkomen, maar mocht niet baten. De schade liep naar 
schatting in de tienduizenden euro’s. Van enkele winkels was de hele gevel kapot. Volgens 
burgemeester Klitsie was de risicoanalyse voor deze wedstrijd vooraf niet dusdanig dat het 
achter de hand houden van pelotons ME noodzakelijk was. Bij de wedstrijden tegen Zweden 
en Letland was de ME wel paraat. Doorslaggevend voor de risicoanalyse was volgens de 
burgemeester dat het een doordeweekse avond was. Ook vier jaar ervoor liep de uitschakeling 
van Nederland tijdens het EK tegen Italië uit de hand. De burgemeester maakt zich zorgen 
over het imago van Oss5.  
 
Opvallend was dat direct na de ongeregeldheden zich een winkelier, een eigenaar van een 
Italiaanse ijssalon, meldde bij het Brabants Dagblad die aangaf dat hij de politie en de 
gemeente van te voren per aangetekende brief had geïnformeerd over de op handen zijnde 
ongeregeldheden bij de wedstrijd Nederland tegen Portugal. De ijssalon was in 2000 al eens 
slachtoffer geweest van vernielingen toen Nederland door Italië werd uitgeschakeld. De 
verklaring toen was dat de woede van de Oranjesupporters zich bewust richtte op ‘Italiaanse 
doelen’. Verschillende centrumbewoners geven na de rellen in 2004 aan dat de politie nogal 
laat reageerde op hun meldingen. In De Volkskrant van 2 juli6 stond als verklaring voor het 
politieoptreden dat het politieapparaat het elders te druk had op die avond. Precies die avond 
werd in Herpen een vrouw gegijzeld en in den Bosch had de politie het te druk met de nasleep 
van een schietpartij. De politiewoordvoerder geeft aan dat ME-optreden in Oss op dat 
moment de zaak alleen maar verder had laten escaleren en dat daarom gekozen was voor de 
uiteindelijke aanpak door een beperkt aantal ‘platte petten’. Tijdens de ongeregeldheden 
waren er tien politiemensen in de binnenstad. Burgemeester Klitsie gaf in de media aan dat 
ondanks de ongeregeldheden wel degelijk was geleerd van het verleden. Zo was het nergens 
in Oss toegestaan om grote beeldschermen te plaatsen. Ook mochten evenementen in en om 
het stadscentrum tijdens het EK niet doorgaan. Gevolg van de incidenten waren, hoe dan ook, 
vragen van de CDA-fractie aan het College om tekst en uitleg. Uit die bespreking bleek dat de 
burgemeester pas was ingelicht door de politie toen de rellen al weer achter de rug waren. De 
burgemeester vond dat geen probleem, omdat de feitelijke ordehandhaving toch door de 
politie moet worden gedaan en hij daar als burgemeester geen aandeel in had. In de weken na 
de incidenten werden nog geregeld jongeren buiten heterdaad aangehouden op basis van 

                                                 
5 Tientallen ruiten gesneuveld in Oss, Brabants Dagblad, 1 juli 2004; Rellen in centrum Oss na verlies Oranje, 
De Volkskrant, 2 juli 2004; Politie vond het niet nodig in Oss ME bij de hand te hebben, Brabants Dagblad, 2 
juli 2004; Winkelier alarmeerde gemeente, Brabants Dagblad, 2 juli 2004. Burgemeester pas na rellen ingelicht, 
Brabants Dagblad, 6 juli 2004.  
6 Knokken in Oss na de halve finale, De Volkskrant, 2 juli 2004.  
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getuigenverklaringen en beeldmateriaal. Er hadden tijdens de rellen bewoners staan filmen. 
Op 13 juli stond de stand op elf aanhoudingen van vooral jongeren. 
 
Den Haag In Den Haag vielen destijds na Nederland - Duitsland aan het Jonckbloetplein 
zowel aan de kant van de ordeverstoorders als bij de politie gewonden. Na de wedstrijd 
Nederland - Zweden werden in heel Den Haag 49 aanhoudingen verricht. In het centrum 
voerde de Mobiele Eenheid charges uit vanwege stenengooiende jongeren, waarover meer in 
paragraaf 4.2, waarin Den Haag als casus centraal staat.  
 
Nieuwegein De overwinning met strafschoppen van Nederland op Zweden was tijdens het EK 
Portugal aanleiding voor een aantal Nieuwegeiners om de A2 te blokkeren, om op die manier 
haar ‘feestvreugde’ te uiten7. Na winst van Nederland op 23 juni tegen Letland werd al een 
kruispunt bezet door een aantal Oranjesupporters. Er werd met glazen gegooid, een bus en een 
ambulance werden tegengehouden. Een regenbui maakte op dat moment een einde aan de 
gespannen situatie, vlak voordat de politie wilde ingrijpen. Enkele dagen erna kwam het wel 
tot politieoptreden. Honderden Nieuwegeiners verzamelden zich na Nederland - Zweden bij 
de oprit naar de A2 en de Weg naar de Poort om de winst van Oranje te vieren. Aanvankelijk 
leek de feestvreugde te overheersen, maar na verloop van tijd sloeg de stemming in de wijk 
Batau om. Een groep van ongeveer tachtig personen probeerde de A2 te blokkeren. Agenten 
werden met stenen en flessen bekogeld. Auto’s werden gestopt en er werd op geklommen. Er 
werden door de politie charges met de wapenstok uitgevoerd. Het duurde twee uur voor de 
rust weer terugkeerde. De buurt hielp de politie door de weg weer begaanbaar te maken. 
Bewoners in de Nieuwegeinse wijk Batau kregen een brief van de burgemeester waarin zij 
werden bedankt voor hun hulp aan de autoriteiten toen er relletjes uitbraken. Zij ruimden 
stenen op en obstakels en informeerden de politie over strafbare feiten. De burgemeester geeft 
aan dat verdere ongeregeldheden maar lastig kunnen worden voorkomen.  
 
Er waren ook risicolocaties met een oranjethuisreputatie waar het in 2004 juist beter ging. Een 
voorbeeld daarvan is De Bult, een verhoging in het wegdek in de buurt van de Kennedylaan in 
Alphen aan den Rijn. In 2000 nog waren daar ongeregeldheden, waarbij de Mobiele Eenheid 
optrad. Volgens de plaatselijke politie werd De Bult daarmee een attractie op zich. In 2004 
echter bleef het er rustig, volgens het gemeentebestuur en de politie kwam dat zeker ook door 
het politieoptreden. De politie had zich deze keer terdege voorbereid op ongeregeldheden. 
Wel kwamen er klachten over de kosten die gemoeid waren met de politeinzet van ongeveer 
20 tot 50 politiemensen bij De Bult. De Bult werd afgesloten voor auto’s. In 2004 werden er 
in totaal tijdens de vijf voetbalavonden 14 personen aangehouden, vooral jongeren. Op de 
derde avond, de wedstrijd Nederland - Letland van 23 juni, was er bovenmatig veel 
vandalisme. Jongeren trokken de omliggende wijk in en richtten daar vernielingen aan. Het 
viel de politie op dat er veel jongens van een jaar of dertien, veertien bij waren. Sommige 
ouders van aangehouden jongeren werden thuis bezocht om hen aan te spreken op het gedrag 
van hun kind. 
 
In Rotterdam leidde een caféruzie tijdens de wedstrijd Nederland - Zweden tot een dodelijke 
steekpartij8. Voor zover bekend is de daarbij omgekomen kroegbaas het enige dodelijke 
slachtoffer van de Oranjethuissituatie, wat overigens geenszins aanleiding mag zijn om de 
situatie te relativeren en te onderschatten. 
                                                 
7 Consequent straffen helpt meer dan hogere straffen, Utrechts Nieuwsblad, 30 juni 2004; Nieuwegeiners 
bedankt voor hulp aan politie, Utrechts Nieuwsblad, 29 juni 2004; Hooligans verstoren Oranjefeest; Utrechts 
Nieuwsblad, 28 juni 2004; Hommeles in Nieuwegein na Oranjefeest, Utrechts Nieuwsblad.  
8 Stille tocht voor kroegbaas, AD, 6 juli 2004.  
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2. Doelstelling en vraagstelling 
 
In dit onderzoek verstaan we onder Oranjethuissituatie: de omstandigheid waarbij het gedrag 
van supporters in Nederland, als gevolg van de wedstrijden tijdens wereld- of Europese 
kampioenschappen voetbal, risico’s oplevert voor de openbare orde. De term ‘oranje’ is dus 
enigszins misleidend, omdat de situatie en het gedrag niet per definitie supporters van het 
Nederlands elftal hoeven te betreffen of gedragingen rond wedstrijden van het Nederlands 
elftal.  
 
Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling: het verkrijgen van meer inzicht in het 
fenomeen Oranjethuissituatie en het verkrijgen van inzicht in beïnvloedingsstrategieën die in 
de praktijk worden toegepast en de effecten van deze strategieën. 
 
Aan de hand van de probleemschets en doelstelling komen we tot de volgende 
onderzoeksvragen:  

 
1. Welke verwachtingen had de politie ten aanzien van de oranjethuissituatie bij de 

wereldvoetbalkampioenschappen van 2006? 
2. Welke voorbereidingen werden door de politie in Nederland (lokaal) getroffen bij de 

wereldvoetbalkampioenschappen van 2006 ten aanzien van de oranjethuissituatie.  
3. Welke afspraken werden er bij de voorbereiding gemaakt met externe partners over 

hoe om te gaan met de oranjethuissituatie? 
4. Welke rol speelden lessen uit het verleden bij de voorbereidingen? 
5. Wat waren de effecten van de wereldvoetbalkampioenschappen van 2006 op de 

openbare orde in Nederland? 
6. Hoe was het politieoptreden tijdens de kampioenschappen?  
7. Welke beïnvloedingsmogelijkheden ter beheersing van het Oranjethuis fenomeen 

lijken goede werkwijzen? 
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3. Onderzoeksopzet en verantwoording 
 
Het onderzoek bestond uit een combinatie van breedte- en diepteonderzoek, waarin zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. In het 
breedteonderzoek is getracht een algemeen beeld te schetsen op basis waarvan de 
onderzoeksvragen konden worden beantwoord. Deze component heeft daarom veel weg van 
een inventarisatie. In een diepteonderzoek is aan de hand van twee casestudies verder 
ingezoomd op de onderzoeksvragen, mede op basis van resultaten van het breedteonderzoek. 
Door meer dan een enkele casus te selecteren is vergelijking mogelijk. In beide 
deelonderzoeken stonden de zes onderzoeksvragen centraal.  
  
3.1 Breedteonderzoek 
Het breedteonderzoek richtte zich op een algemeen beeld op basis van de situatie in zes 
korpsen:  
 

1. Gelderland-Midden  
2. Twente  
3. Rotterdam-Rijnmond  
4. Limburg-Zuid  
5. Amsterdam-Amstelland 
6. Haaglanden  

 
Om praktische redenen werd aangehaakt bij een landelijk politieproject van het landelijk 
platform Conflict- en Crisisbeheersing (CCB) rond de WK2006, waaraan de eerste vijf 
korpsen meededen. In dat project vertegenwoordigden zij alle andere regiokorpsen. Vanwege 
de ruime ervaring van het korps Haaglanden met de oranjethuissituatie, selecteerden we ook 
Haaglanden voor dit onderzoek. Om praktische redenen is het onmogelijk gebleken om alle 
25 korpsen te benaderen voor het onderzoek. Voor het verkrijgen van een algemeen beeld 
hoefde dat ook geen probleem te zijn, omdat op basis van deze zes korpsen een 
representatieve balans kon worden opgemaakt.  
 
Het breedteonderzoek omvatte ten eerste een interviewronde langs (in beginsel) de 
portefeuillehouders CCB, aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst (zie bijlage). 
Hoewel steeds werd doorgevraagd op de specifieke antwoorden die respondenten gaven, 
hadden alle interviews dezelfde basisvragen. Vragen gingen grosso modo over de 
voorbereiding van de voetbalkampioenschappen, eerdere ervaringen met het Oranjethuis 
fenomeen, de rol van evaluaties en beïnvloedingsmogelijkheden. We vroegen elke respondent 
(representant van een regiokorps) om zijn verhaal te onderbouwen met relevante documenten, 
voor zover beschiknaar en toegankelijk voor het onderzoek. Er moet daarbij worden gedacht 
aan beleidsplannen, interne en externe schriftelijke afspraken, (evaluatie)verslagen en 
rapportages. Ook werden gegevens opgevraagd bij het Nationale Informatie Knooppunt 
(NIK/KLPD) ten aanzien van door de regiokorpsen gemelde incidenten. De korpsen waren 
tijdens het WK dagelijks verplicht relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen te melden aan 
het NIK. Die verplichting gold overigens ook voor Koninklijke Marechaussee en KLPD. Het 
melden en verzamelen van gegevens gebeurde vanuit een zogeheten inwinplan. Daarin stond 
dat dagelijks vanuit regiopolitiebronnen en CIE-bronnen informatie moest worden 
doorgegeven ten aanzien van voetbalvandalisme; georganiseerde criminaliteit gericht op het 
toernooi; terrorisme; supportersbewegingen en de oranjethuissituatie. De inwinperiode was 
van 2 juni tot en met 17 juli 2006.  
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Daarnaast werd via het krantenbestand Lexis Nexis, een open bron, naar relevante 
krantenberichten gezocht. De meerwaarde van het NIK-bestand is, dat er ook gebeurtenissen 
in staan die niet in de krant zijn gekomen. Maar ook bij die gegevens geldt dat wellicht niet 
alles door de regiokorpsen aan het NIK is gemeld. Desondanks kan aan de hand van deze 
bronnen wel een redelijk beeld worden geschetst van het toernooiverloop en eventuele 
gevolgen voor de openbare orde.  
 
3.2 Diepteonderzoek  
In het diepteonderzoek bestudeerden we twee cases Den Haag (politie Haaglanden) en 
Arnhem (politie Gelderland-Midden), om dieper in te gaan op de materie en de uitkomsten 
van het breedteonderzoek te verrijken. In het diepteonderzoek werden extra interviews 
afgenomen, aangevuld met observaties rond het Oranjethuis fenomeen. In Den Haag werden 
door onderzoekers en studenten van de Politieacademie observaties verricht op het 
Jonckbloetplein en in Arnhem aan de Korenmarkt. De twee plaatsen zijn geselecteerd 
vanwege hun eerdere ervaringen en deelname aan Oranjethuis projecten (den Haag) en hun 
eerdere ervaringen met voetbalgerelateerde openbare ordeproblemen (beide steden). De 
selectie van meer dan een casus diende ertoe bevindingen te kunnen vergelijken, al is het dan 
maar met een enkel ander korps. Verder was het de bedoeling bevindingen uit het 
diepteonderzoek te kunnen vergelijken met die uit het breedteonderzoek. Voor zowel de 
interviews als de observaties werd een protocol gemaakt (zie bijlage). Naast de observaties en 
interviews zijn de analyseafdelingen van Haaglanden en Gelderland-Midden benaderd om 
gegevens te verstrekken over relevante aanhoudingen, meldingen en mutaties in de 
bedrijfsprocessensystemen.  
 
Er zijn per korps betrokkenen van binnen en buiten de politie geïnterviewd, waaronder enkele 
chefs en operationele politiemensen, gebiedsgebonden contactfunctionarissen, 
gemeenteambtenaren, een officier van justitie van het arrondissement Den Haag, een 
projectmedewerker van het parket in Arnhem en een Arnhemse horecaondernemer. In beide 
steden werden acht personen geïnterviewd. Ook nu werd steeds gevraagd naar relevante 
documentatie, voor zover beschikbaar en toegankelijk en werd weer de media gevolgd met 
relevante berichten over de twee steden.  
 
Het observatieprotocol kende zowel een kwalitatief-etnografisch deel (‘beschrijf wat je ziet, 
beschrijf de sfeer’) als een kwantitatief-systematisch deel (‘tel wat je ziet’). Bij het 
kwalitatieve observatieverslag ging het ondermeer om het beschrijven van gebeurtenissen, 
eventuele incidenten en om de aard van het politieoptreden en het gedrag van het publiek. Bij 
het kwantitatieve verslag (zie bijlage) ging het om de clusters tijdstip, aantal supporters en 
andere aanwezigen, aantal politiemensen en politievoertuigen, het aantal interacties tussen 
politie en publiek, en het publiek onderling. We werkten steeds met méér dan een observant, 
om de intersubjectiviteit te bevorderen en het overzicht te houden bij de tellingen. 
Observanten werden steeds vooraf geïnstrueerd. Er waren zowel observanten met een sociaal-
wetenschappelijke onderzoeksachtergrond als studenten van de Politieacademie, waarvan in 
elk geval twee studenten ook weer onderzoekservaring hadden9. De waarnemingen 
concentreerden zich rondom bepaalde tijdstippen waarop de tellingen werden verricht10. Elke 
wedstrijd begon om 21.00 uur en eindigde steeds om 22.45 uur. Het kwantitatieve deel, dus de 
tellingen, startten steeds een halfuur voor de wedstrijd. Vanaf 20.30 uur werd om het kwartier 
een telling verricht, veelal tot 22.30 uur. In Den Haag registreerden de observanten ook hun 
                                                 
9 Voordat zij in dienst traden bij de politie werkten deze twee studenten bij een commercieel onderzoeksbureau 
en daarmee hadden zij aantoonbare ervaring met onderzoek.  
10 Die tijdstippen noemen we in de rest van dit document: steekproeven of waarnemingsmomenten 
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veldwerkwaarnemingen vanaf 19.00 uur, het tijdstip van de briefing aan het politiebureau 
Laakkwartier tot het begin van de wedstrijd (zie paragraaf 5.2).  

 
In de onderstaande matrix staat per onderzoeksvraag aangegeven welke (combinatie van) 
onderzoeksmethoden er is gebruikt.  

 
Figuur 1: datamatrix  
 
Methode 
 
Deelvraag 
 

interviews Doc. 
analyse 

observaties Media-
analyse 

Analyse 
politieregistraties 
(NIK, korpsen) 

1. verwachtingen X X 
 

 X  

2. voorbereiding X X 
 

 X  

3. afspraken X X 
 

   

4. lessen X X 
 

   

5. Effecten    X 
 

X X 

6. politieoptreden   X 
 

X X 

7. beïnvloedings-
mogelijkheden 

X X 
 

X 
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4. Oranjethuis en WK Duitsland 2006: verwachtingen en voorbereidingen  
 
Het gaat in dit hoofdstuk om de onderzoeksvragen ten aanzien van voorbereidingen, de bij die 
voorbereidingen gemaakte afspraken en de vraag welke rol lessen uit het verleden speelden 
bij de voorbereidingen. In dat verband wordt de vraag beantwoord in hoeverre tijdens 
voorbereidingen gebruik wordt gemaakt van eerdere evaluaties. Bij de beantwoording is 
gebruik gemaakt van drie bronnen: interviews, bestuderen van documentatie en een analyse 
van krantenberichten. We schetsen een beeld van de inschattingen van de gevolgen van het in 
Duitsland gehouden WK 2006 voor de openbare orde in Nederland. Tevens gaan we in op de 
voorbereidingen als gevolg van die inschattingen, zowel op landelijk als op regionaal niveau. 
Vervolgens gaan we nader in op twee casus: de Korenmarkt in Arnhem en het 
Jonckbloetplein in Den Haag. De Korenmarkt is een plein dat ook op ‘normale’ dagen een 
grote aantrekkingskracht heeft op het publiek, vanwege de horeca en de (deels overdekte) 
terrassen. In Den Haag is strikt genomen geen sprake van een plein. Het Jonckbloetplein is 
eerder een groot kruispunt, of beter: een verkeersknooppunt midden in het Laakkwartier. 
Hoewel er wel wat horeca aanwezig is en een buurthuis, heeft het normaliter niet dezelfde 
aantrekkingskracht als de Korenmarkt, behalve met EK’s en WK’s. Het grote verschil is dat 
het Jonckbloetplein zowel bij de politie, het publiek als de media bekend staat als een hotspot 
‘waar het gebeurt’ wanneer het ordeverstoringen bij voetbal betreft. De Korenmarkt in 
Arnhem heeft die reputatie niet of in elk geval veel minder. Een overeenkomst is dat het in 
beide gevallen gaat om locaties waar zich tijdens voetbalkampioenschappen grote groepen 
mensen verzamelen. 
 

 
4.1 Een landelijk beeld 
 
Nationaal Coördinatiepunt Veiligheidsmaatregelen Op rijksniveau werd een Nationaal 
Coordinatiepunt Veiligheidsmaatregelen WK 2006 ingesteld met naast politie, de Koninklijke 
Marechaussee, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de AIVD, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het 
Coordinatiepunt werd niet uitsluitend ingesteld op grond van eerdere ervaringen met 
ongeregeldheden in Nederland, maar ook als gevolg van een verzoek van de Duitse 
autoriteiten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schäuble verzocht 
Nederland als buurland om maatregelen te treffen, met name ten aanzien van de controle van 
sopportersverkeer van en naar Duitsland. De stuurgroep presenteerde op 18 mei 2006 haar 
verslag met de titel Leidraad Veiligheidsmaatregelen in het kader van het WK 2006. Hoewel 
de leidraad nadrukkelijk een uitwerking is van de ondersteuning aan Duitsland, met aandacht 
voor ondermeer informatieuitwiseling, grensbewaking en vervolgingsbeleid, wordt ook 
aandacht gevraagd voor de zogeheten oranjethuissituatie. Daarbij verwijst het 
Coordinatiepunt naar de landelijke risicoanalyse door het KLPD, waarover zometeen meer. 
Het doel van de leidraad Veiligheidsmaatregelen was de (lokale) autoriteiten een kader te 
bieden voor het optreden ten aanzien van onveiligheid in Nederland als gevolg van het 
WK2006. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de te hanteren tolerantiegrenzen bij het 
plaatselijk politieoptreden en een ontmoedigingsbeleid jegens probleemsuppurters met de 
adviezen uit de module Hooligans in Beeld als handleiding11.     
                                                 
11 Desondanks werd er een onderscheid gemaakt tijdens de bespreking van de risicoanalyse tussen 
clubsupporters en landensupporters. Volgens experts is het risico bij clubsupporters groter, ook tav Oranjethuis. 
Zij hebben weinig op met Oranje en sommigen zoeken doelbewust naar ordeverstoringen bij wijze van een mooi 
verzetje.  
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Een landelijke politiewerkgroep Nog voor het verschijnen van de leidraad 
Veiligheidsmaatregelen, werd in 2005 op initiatief van de Raad van Hoofdcommissarissen en 
met een formele opdracht van de Raad een landelijke politiewerkgroep opgericht. Deze 
Projectgroep WK Duitsland 2006 nam het politiedeel voor zijn rekening van de integrale 
afspraken die in het Nationaal Coordinatiepunt werden gemaakt. De werkgroep richtte zich 
niet uitsluitend op de internationale contacten met bijvoorbeeld Duitsland, Groot-Brittannië en 
Belgie, met betrekking tot vervoersstromen van supporters, en de begeleiding van 
Nederlandse supporters in Duitsland. Ook de thuissituatie was onderwerp van aandacht. In de 
projectgroep zaten vertegenwoordigers van de korpsen Gelderland-Midden, Twente, 
Limburg-Zuid, Rotterdam en Amsterdam-Amstelland. Veelal waren dat de portefeillehouders 
Conflict- en Crisisbeheersing van de korpsen of de hoofden van de regionale bureaus CCB. 
Deze korpsen vertegenwoordigden op hun beurt een cluster van buurkorpsen zodat 
uiteindelijk alle korpsen op directe of indirecte wijze waren vertegenwoordigd in de 
projectgroep. Naast de regiokorpsen namen ook het Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD), het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme CIV en de Koninklijke 
Marechaussee deel. Vanuit het KLPD waren het landelijk crisis-coordinatiecentrum LOCC 
vertegenwoordigd en het Nationaal Informatie Knooppunt, NIK. Het NIK bestond uit 
medewerkers van de Dienst Nationale Recherche Informatie. Soms werd ook wel van het 
‘NIK in brede zin gesproken’. Dat bestond naast de DNRI, uit de Dienst Internationale 
Netwerken (DIN/KLPD) en het CIV. Het NIK verzorgde de landelijke risico-analyse (DNRI, 
2006).  
 
Landelijke risico-analyse In de landelijke risico-analyse12 stond kortgezegd al datgene 
waarmee de politie en aanverwante organisaties rekening dienden te houden tijdens de 
kampioenschappen in Duitsland. De analyse was een kader voor de regiokorpsen om 
daarbinnen eventueel weer een eigen lokale analyse te maken, hoewel dat lang niet altijd ook 
door elk korps werd gedaan. Het NIK leverde maandelijks, of eigenlijk: zodra er wat te 
melden was, relevante operationele en niet-operationele informatie aan de Regionale 
Informatieknoopunten van de korpsen (RIK’s). Om die reden werd wel gesproken van het 
NIK/RIK-kanaal. Ook het verstrekken van zigenaamde sitraps (situatierapportages) was een 
taak van het Nationaal Informatieknooppunt. Het knooppunt had bovendien als opdracht om 
relevante informatie te verstrekken (en in te winnen) bij haar Duitse evenknie van het 
Bundeskriminalamt. Zoals aangegeven won het NIK gedurende een korte periode voor, 
tijdens en een korte periode na afloop van het voetbaltoernooi informatie in bij regionale 
korpsen en andere politiediensten. Het CIV was helemaal gericht op voetbalgerelateerde 
problematiek en beschikte over gegevens van problematische supporters en hun strafrechtelijk 
dossier. Dit politieonderdeel vaardigde tijdens de kampioenschappen ook zogeheten ‘spotters’ 
af, die ter plaatse meehielpen met het in de gaten houden van bepaalde risicosupporters in 
Duitsland.  
 
De essentie van de landelijke risicoanalyse was: 
 

‘Het feit dat voetbalwedstrijden tijdens het WK2006 elders worden gespeeld vormt 
geen garantie voor het uitblijven van onlusten in Nederland. De afstand tussen 
Nederland en Duitsland is gemakkelijk te overbruggen en ervaring leert dat Nederland 

                                                 
12 Voorafgaand aan de definitieve risicoanalyse werd eerst nog een conceptversie besproken in een expertsessie 
in maart 2006. Aan deze bijeenkomsten namen diverse deskundigen deel vanuit de politie, maar ook 
bijvoorbeeld vanuit de douane, de marechaussee, Politieacademie en de wetenschap. Aan de hand van deze 
sessie werd de analyse aangescherpt.  
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zich tijdens een EK of EK elke keer weer laat verrassen door incidenten uit 
onverwachte hoek. Hierbij is het meest cruciale moment voor de Nederlandse politie 
vlak na het laatste fluitsignaal van de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal.’ 
(DNRI, 2006: 27).  
 

In het algemeen verwachtte DNRI in Nederland een optimistische sfeer met weinig incidenten 
onder de thuissupporters. Wel ging zij ervan uit dat de spanning in Nederland zou oplopen 
naarmate Oranje in het toernooi verder zou komen en er dus meer op het spel zou staan. 
Daarbij wordt erkent dat de lokale omstandigheden en de lokale aanpak belangrijke factoren 
zijn bij de kans op problemen, of juist het vermijden ervan.  
 
Een belangrijke factor is volgens het DNRI het wel of niet deelnemen van Marokko en 
Turkije aan de wereldkampioenschappen. Naast confrontaties tussen Nederlandse supporters 
zijn er in het verleden ook wrijvingen geweest tussen oranjesupporters en in Nederland 
wonende supporters van Turkse en Marokkaanse afkomst. Supporters lokken elkaar uit. 
Wanneer oranje heeft verloren, worden oranjesupporters soms getreiterd door Turkse en 
Marokkaanse supprters en vice versa. Soms stoorden Nederlandse supporters zich aan de 
uitbundige viering van overwinningen door het Turkse en Marokkaanse nationale team. Met 
name Turken vieren een overwinning in de regel met veel vlagvertoon en luid toeterdende 
auto’s, die volgeladen met mensen vaak enkele uren lang voor een optocht zorgen. Nog in 
2005 veroorzaakten Marokkaanse supporters rellen in Kerkrade en Utrecht tijdens het WK-
jeugd13. Volgens een respondent werd in het Utrechtse stadion Galgewaard voor ongeveer 
85.000 euro schade aangericht. Ook in Kerkrade werd veel vernield.       
 
Een belangrijk element is volgens de risico-analyse ook de aanwezigheid van locaties waar 
grote groepen supporters de wedstrijden zullen gaan volgen en waar kans bestaat op openbare 
ordeproblemen. Daarbij worden vooral locaties genoemd met tv-schermen. In de Duitse 
speelsteden waren in 2006 dat soort ‘public viewing zones’ ingericht en dat gebeurde destijds 
ook in Nederland en Belgie toen het EK voetbal in 2000 ons land gespeeld werd. 
Voorafgaand aan het kampioenschap in Duitsland was in Nederland het wel of niet plaatsen 
van tv-schermen onderwerp van discussie tussen gemeenten en politie. Desgevraagd 
ontraadde de politie veelal het opstellen van schermen, om te voorkomen dat daarmee 
problemen zouden worden aangetrokken. De lijn van veel gemeenten was uiteindelijk om 
geen vergunningen te verlenen aan tv-schermen in het openbaar gebied. Het stond 
horecaondernemers vrij om op hun eigen priveterrein schermen op te stellen. Zij dienden dan 
niet op de openbare weg te worden geplaatst en zij mochten niet te groot zijn. Dat gold ook 
voor de schermen die werden neergezet door bepaalde bewonerscomitees in het kader van te 
organiseren (vergunde) buurtfeesten. Wel werd door gemeenten en politie nadrukkelijk 
aangegeven dat het bekijken van wedstrijden in illegale kroegen en sportcantines zou worden 
aangepakt en geverbaliseerd. De KNVB deelde aan haar clubs mee dat het bekijken van 
wedstrijden met een commercieel doel in voetbalkantines ongeoorloofd was. Tijdens het EK 
van 2004 werden bijvoorbeeld kantines van tennisverengingen en hockeyverenigingen 
gebruikt, maar ook daar werd deze keer scherp op gelet.  
   
Afgezien van de thuissituatie in buurten en wijken verwachtte de politie een toename van 
criminaliteit (handel in verdovende middelen, zwarthandel en vervalsing van 
toegangskaarten) in de grensstreek met Duitsland en eventuele problemen met de doorvoer 

                                                 
13 Fifa-baas hekelt gedrag fans bij jeugd-WK, Het Parool, 1 juli 2005.  
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van supporters uit Engeland via Nederland naar Duitsland en vice versa14. Het CIV voorzag 
dat een deel van de Engelse supporters in Amsterdam zijn intrek zou nemen.  
  
 
Regiokorpsen: afwachten en bussiness as usual  
Uit de interviews blijkt dat korpsen de voorbereidingen op de oranjethuissituatie en de politie-
respons op ordeverstoringen niet loszagen van de reguliere organisatie van conflict- en 
crisisbeheersing. Aan de basis daarvan ligt het Referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 
van 2003. In de gesprekken over eventuele potentieel gevaarlijke gebeurtenissen rond de 
voetbalkampioenschappen was het referentiekader steeds het uitgangspunt. Er was weliswaar 
een landelijke politiewerkgroep, maar dat betekende niet dat er op regionaal of lokaal niveau 
ook projectgroepen waren (met uitzondering van Haaglanden/Den Haag) die zich toelegden 
op het voorbereiden van en optreden tijdens het WK, naast de reguliere SGBO-structuur15. In 
de ogen van de respondenten had dat te maken met efficiency: het lag voor de hand om aan te 
sluiten bij datgene dat al was geregeld in de SGBO-structuur. Verder zagen korpsen niet de 
urgentie om aparte projecten in het leven te roepen, omdat zij over het algemeen weinig 
ongeregeldheden verwachtten tijdens de WK. Van de onderzochte korpsen verwachtte alleen 
Haaglanden ongeregeldheden die op voorhand aandacht en organisatie vereisten van de 
politie.  
 
Volgens het landelijk referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing16 dient elk korps te 
voldoen aan een aantal eisen ter voorkoming, bestrijding en afwikkeling van incidenten die 
vragen om grootschalig politieoptreden. Zo dient er in elk korps een draaiboek te zijn, elk 
korps dient te beschikken over een regionaal bureau CCB dat fungeert als een regionaal 
expertise- en coordinatiecentrum, over een vergelijkbare commandostructuur met ondermeer 
algemeen commandant en operationeel commandanten en ook de interne en externe 
communicatie (het contact met de media, maar ook het contact met het justitie en het bestuur) 
moet volgens een bepaalde standaard zijn georganiseerd. De korpsen geven in de interviews 
aan dat zij vaak al wel werkten volgens de methode die wordt voorgestaan door het 
referentiekader. Desondanks is volgens de korpsen met het referentiekader meer stroomlijning 
gerealiseerd en is het nu gemakkelijker om interregionale bijstand te verlenen. Immers: de 
commandostructuern lijken nu meer op elkaar. Maar een aantal elementen kende de korpsen 
ook al voor de invoering van de het landelijk referentiekader.     
 
De in het breedteonderzoek onderzochte korpsen konden zich goed vinden in de landelijke 
risico-analyse en toonden zich over het algemeen afwachtend. Afgezien van Haaglanden, 
verwachtten de korpsen immers geen belangrijke ordeverstoringen. Wat in de interviews 
opviel, was dat veel waarde werd gehecht aan de afwezigheid van Turkije en Marokko tijdens 
het toernooi. Met name steden met aanzienlijke Turkse en Marokkaanse gemeenschappen 
hadden ervaring met ongeregeldheden waarbij Oranjesupporters en allochtone supporters het 
elkaar moeilijk maakten. Ook waren in het verleden wel allochtonen met elkaar slaags 
geraakt; denk aan Turken en Koerden. De afwezigheid van Turkije en Marokko maakte 
volgens de korpsen dat het risico op ordeverstroringen afnam.  
 
De basistrategie van de korpsen was om steeds de laatste risico- en dreigingsrapportages 
vanuit het NIK-RIK-kanaal scherp in de gaten te houden, om eventuele problemen voor te 
                                                 
14 De DNRI verwachtte overigens dat de Britse supporters zich rustig zouden gedragen, omdat hun belang was 
om Duitsland te bereiken.  
15 SGBO staat voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden.  
16 Zie BZK, 2003.  
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zijn en de conflict- en crisisbeheersing daarop aan te passen. Zo werd de druk op de te nemen 
maatregelen opgevoerd in het voorjaar van 2006 in Amsterdam-Amstelland, toen uit de 
gegevens van NIK-RIK bleek dat er een gerede kans was dat Amsterdam moest rekenen op 
grote groepen Engelse supporters.   
Tijdens de interviews gaven enkele korpsen aan te beschikken over een ‘slapend SGBO’ of 
een ‘SGBO-op-afroep’. Dat betekende dat extra personeel achter de hand werd gehouden voor 
het geval er iets zou voorvallen. Dat uitte zich niet direct op straat, doordat het personeel ook 
niet direct fysiek aanwezig was. In tegenstelling tot Haaglanden. Daar waren daadwerkelijk 
extra eenheden actief en er stonden daadwerkelijk enkele pelotons ME ‘omgehangen’ klaar 
om direct te kunnen reageren.  
 
Lessen uit het verleden: evalueren  
In de onderzochte korpsen vonden over het algemeen geen aparte evaluaties plaats van 
poltieoptreden bij oranjethuissituaties, ook niet met eventuele netwerkpartners als gemeente 
en justitie. Ook het evalueren van grootschalig optreden hoorde desondanks bij het 
referentiekader CCB. De korpsen gaven aan daarmee in het algemeen nog niet veel ervaring 
te hebben opgedaan. Globaalweg kon wel worden gezegd dat sommige korpsen zelf 
evaluaties (lieten) verrichten door eigen personeel (bijvoorbeeld Amsterdam-Amstelland en 
Gelderland-Midden) en dat anderen, bijvoorbeeld Limburg-Zuid het landelijk 
expertisecentrum CCB van de Politieacademie inhuurden bij wijze van externe evaluatie. De 
reden was niet alleen capaciteit, maar soms ook inhoudelijk. Soms vonden korpsen het beter 
om de evaluatie door externen te laten verrichten.  
 
Omdat er nog niet veel ervaring was met evaluaties en er nog niet veel evaluatietrapporten 
waren, werd bij de voorbereiding van de voetbalkampioenschappen vaak nog nauwelijks 
rekening gehouden met evaluaties en opgetekende leermomenten uit het verleden. Dus lessen 
uit het verleden werden niet systematisch meegnomen. Wel bepaalden zoals gezegd de 
ervaringen met incidenten van een korps de inschatting en de mate van voorbereiding. Hoe 
meer incidenten in het verleden, hoe hoger het probleem werd ingecshat en hoe meer druk er 
was om voorbereidingen te treffen. Haaglanden besteedde in het verlengde daarvan de meeste 
aandacht aan de oranjethuissituatie van de onderzochte korpsen.  

 
Informatiehuishouding: probleemveroorzakers in beeld 
Een andere politieinterne maatregel was het verzoek aan de voetbalcoördinatoren om samen 
met het CIV scherp zicht te houden op potentieel gevaarlijke supporters en doorlopend 
informatie (ook zogeheten ‘intelligence’ door CIE en RID) over deze categorie te verzamelen. 
In de landelijke leidraad van Binnenlandse Zaken werd reeds de module Hooligans in Beeld 
aangehaald. Dat is een methode waarbij – kort gezegd – gebiedsgebonden politiezorg (kennen 
en gekend worden), het vergroten van de pakkans en een op de categorie gerichte 
informatiehuishouding worden gecombineerd. Hoewel clubsupporters vaak weinig ophebben 
met het oranjeelftal en meer waarde hechten aan het clubvoetbal, is het wel deze categorie die 
geregeld (mede)verantwoordelijk is voor ongeregeldheden rond Oranjethuis.  

 
Integraal overleg politie met externe partners  
Naast CCB-gerelateerde voorbereidingen, werd in alle geinterviewde korpsen ook waarde 
gehecht aan de gebiedsgebonden politiezorg als preventie en proactieve strategie om 
ongeregeldheden voor te zijn (ook in het kader van het zogeheten ‘tegenhouden’17). Verwacht 
                                                 
17 Projectgroep Opsporing Raad van Hoofdcommissarissen (2000). Misdaad laat zich tegenhouden. Visiedocument. 
Projectgroep Opsporing-2 Raad van Hoofdcommissarissen (2003). Tegenhouden troef.  
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werd dat bijvoorbeeld wijkagenten wisten wat er leefde in de wijken en onder bepaalde 
bevolkingsgroepen, op grond daarvan een risicoinschatting konden maken en dat wijkagenten 
en politiechefs in integraal overleg probeerden afspraken te maken met zowel bewoners als 
lokale instanties om de feestvreugde niet uit de hand te laten lopen.  
Conform de reeds aangehaalde landelijke leidraad van het Nationaal Coördinatiepunt 
probeerden de korpsen de feestvreugde in de buurten toe te staan, vanuit de gedachte dat de 
wereldkampioenschappen een mooi feest moesten worden, ook in Nederland. Normeren en 
kanaliseren; dat was het uitgangspunt. Een (op de lokale situatie toegesneden) 
bejegeningsprofiel en de tolerantiegrenzen die waren afgesproken met justitie en bestuur 
dienden ervoor problemen tegen te gaan en bij geval van incidenten kordaat te kunnen 
optreden. Wat voor zover bekend nergens in Nederland zou worden toegelaten, of in elk geval 
op veel plaatsen sterk werd ontraden, was het plaatsen van grote beeldschermen op de 
openbare weg. In het verleden leidde dat tot een grote toestroom van publiek en de 
grootschaligheid leidde geregeld tot spannende situaties. Begin 2006 gaf de Amsterdamse 
burgemeester Cohen aan dat hij geen grote schermen op pleinen en dergelijke in de stad 
wilde, om te voorkomen de de kans op ordeverstroringen zou toenemen. Feitelijk leidde dat 
besluit in de hoofdstad niet tot een totaalverbod, maar tot lokale bepalingen ten aanzien van 
de schermgrootte en de plaats waar een scherrn diende te staan (op terras, in 
horecagelegenheid.) Cohen liet zich daarbij informeren en adviseren door zijn politie en het 
standpunt werd uiteindelijk overgenomen door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Die koepelorganisatie nam in april 2006 daarnaast het standpunt in dat als meerdere 
bewoners in een straat tijdens het Wereldkampioenschap op straat, dus in de openbare ruimte, 
voetbal kijken en er bovendien sprake is van enige vorm van organisatie, dit als een 
vergunningplichtig evenement moet worden aangemerkt. De VNG benadrukte dat gemeenten 
zelf mogen beslissen of zij optreden tegen een grootschalige buurtbijeenkomst (Landelijke 
leidraad, p. 52). Gemeenten mochten plaatselijke verordeningen naar eigen inzicht toepassen.  
 
Ter voorbereiding van het WK probeerde het lokaal bestuur, geadviseerd door politie en 
hulpdiensten, problemen voor te zijn met lokale alcoholverboden, met het vergunningenbeleid 
ten aanzien van evenementen en met samenscholingsverboden. In Rotterdam leidde dat 
bijvoorbeeld tot zogeheten aanwijzingsgebieden. Hoewel het beleid van de 
aanwijzingsgebieden niet speciaal in het leven was geroepen als antwoord op de 
Oranjethuissituatie. Het ging in Rotterdam om staand beleid.  
 
Met justitie maakte de politie afspraken over tolerantiegrenzen en de arrestantenafhandeling. 
Er werden dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de aanwezigheid van een parketsecretaris 
en een arrestantenbus, om op risicomomenten snel te kunnen inghrijpen en arrestanten voor te 
geleiden.  
 
Een algemeen patroon in de interviews was, dat vrijwel overal werd uitgegaan van bestaande 
partnernetwerken, de bestaande kanalen en beleidsmaatregelen. Er werden kortom vrijwel 
nergens speciale maatregelen genomen die waren gericht op het voorkomen en aanpakken van 
de Oranjethuissituatie.  
 
Een algemeen patroon was ook dat de politie probeerde andere partners, zeker ook private 
ondernemers en bewoners(organisaties) medeverantwoordelijk te maken voor een goed 
verloop. Met name van de gemeente verwachtte de politie dat die bijvoorbeeld samen met 
welzijnsorganisaties het nodige zou organiseren ten aanzien van de preventie. Denk aan het 
tijdig benaderen van probleemjongeren door jongerenwerkers en het organiseren van 
kleinschalige activiteiten om probleemgroepen ‘van de straat’ te houden.   
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4.2 Casus Jonckbloetplein (Den Haag) 
Op grond van het (recente) verleden werd het risico op het Haagse Jonckbloetplein hoog 
geschat. De voorbereidingen waren er dan ook naar. Tijdens kampioenschappen in 
voorgaande jaren liepen feestelijkheden in de wijk Laakkwartier geregeld uit de hand. Het 
Jonckbloetplein en Lorentzplein waren bijvoorbeeld in 2004 tijdens het EK Portugal op 
speeldagen afgezet en er was veel politie aanwezig. Voor een hotspot als het Haagse 
Jonckbloetplein lijkt welhaast het Thomas-theorema op te gaan: ‘If man defines situations as 
real they become real in their consequences’. Vrij en populair vertaald: als een locatie 
eenmaal het imago heeft dat er geregeld incidenten plaatshebben tijdens of na een evenement, 
dan is de kans groot dat er inderdaad gevochten gaat worden en de beelden nog eens worden 
bevestigd. 
 
Jonckbloetplein: ervaringen uit het verleden 
De kans op ongeregeldheden aan het Jonckbloetplein is niet van recente datum. In 1988, 
tijdens het EK in Duitsland dat werd gewonen door Nederland, was het voor zover bekend 
voor de eerste keer raak. Ook de jaren erna was het gebruik gegroeid bij bepaalde 
voetbalsupporters om bij winst van het Oranje-elftal een ‘feestje te bouwen’ op en rond het 
plein. Vaak kwamen mensen van heinde en verre en het plein fungeerde dan als 
ontmoetingsplaats. Vaak werden er dan ook voetballen meegenomen en ook drank en 
verdovende middelen waren ruim in voorraad. Dat leidde geregeld tot een explosieve sfeer, 
doordat Oranjesupporters met een flinke slok op probeerden de bal hoog te en irritaties bij het 
overige publiek, schade en vechtpartijen veroorzaakten. De ordeverstoorders bekogelden de 
politie en het overige publiek met bierblikjes. Met het instellen van een samenscholing- en 
alcoholverbod op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening leek die praktijk tot het 
verleden te behoren. De geïnterviewde politiemensen merkten in interviews overigens steeds 
op dat de grootste probleemveroorzakers niet de echte Oranjefans zijn, maar de 
probleemveroorzakers die vaak ook al op de voorgrond treden bij ADO Den Haag en 
jongeren die al bekend zijn bij de politie vanwege overlast en criminaliteit in het 
Laakkwartier. Bij een confrontatie tussen de politie en relschoppers na afloop van een 
voetbalwedstrijd tijdens EK 2000 raakten op het Jonckbloetplein twee politiemedewerkers 
gewond. Eén daarvan was daardoor blijvend arbeidsongeschikt geraakt. Met grootschalig 
politieoptreden kon de openbare orde worden hersteld. Tijdens de politiemaatregelen bij het 
EK 2000 werden op het Jonckbloetplein en in de omgeving in totaal 61 personen 
aangehouden voor onder meer openlijk geweld, illegaal vuurwerk, niet voldoen aan een bevel 
of vordering en mishandeling. Ter ondersteuning van de politiemaatregelen kondigde het 
bestuur bij de laatste twee voetbalwedstrijden van het EK 2000 een alcoholverbod af voor het 
Jonckbloetplein en de ruime omgeving daarvan. Dit alcoholverbod werd positief geëvalueerd 
door de gemeente en politie.  

Tijdens het EK 2004 in Portugal zat Nederland in groep D met de traditioneel geduchte 
tegenstander Duitsland. Verder maakten Letland en Tsjechië deel uit van de poule. De eerste 
wedstrijd was op 15 juni, meteen al tegen Duitsland. Het werd gelijkspel. Volgens het 
Rotterdams Dagblad bleef het in Nederland erg rustig, waarschijnlijk omdat het ging om de 
eerste poulewedstrijd en dan staat er traditioneel nog maar weinig op het spel. Wel was het 
meteen raak in het Haagse Laakkwartier. Daar werden na de wedstrijd zesentwintig personen 
aangehouden wegens het overtreden van het alcohol- en samenscholingsverbod dat de 
burgemeester speciaal op en om het Jonckbloetplein had ingesteld om problemen te 
voorkomen. Burgemeester Deetman stelde uit voorzorg net als in 2000 een samenscholing- en 
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alcoholverbod in op een aantal locaties voor alle speeldagen van het Nederlands elftal. 
 

Wanneer we een aantal delicten in ogenschouw nemen die volgens de Haagse politie rond 
voetbalwedstrijden vaak voorkomen (zie tabel 1 tot en met 4), dan blijkt dat van de 38 
aangiften die avond er 9 afkomstig waren uit het Laakkwartier en 4 uit het stadscentrum, 
allebei bekende Oranjethuis locaties. Zeven van de negen aangiften in het Laakkwartier had te 
maken met misdrijven tegen het openbaar gezag. Verder werd er die avond veel vernield, 
waaronder auto’s. Bijna alle arrestanten waren de dag erop al weer op vrije voeten. Tijdens de 
wedstrijden tegen Tsjechië en Letland was de politie steeds ter plaatse, na de wedstrijd tegen 
Tsjechië werden acht aanhoudingen verricht, merendeel op en om het Jonckbloetplein18. Maar 
echt uit de hand lopen deed het pas weer na de kwartfinale van het Nederlands elftal tegen 
Zweden op 26 juni. Die wedstrijd werd met 4-5 strafschoppen beslist in het voordeel van 
Nederland. Oranje had de halve finales bereikt. Diezelfde avond waren er ook 
ongeregeldheden in Nieuwegein en Apeldoorn (zie vorige paragraaf). Volgens de 
geïnterviewde Haagde politiemensen was een nadelige bijkomstigheid dat de wedstrijd werd 
gespeeld op een uitgaansavond, namelijk op zaterdagavond. Dat zou de ordeverstoringen 
aanzienlijk in de kaart hebben gespeeld. Er werden in heel Den Haag 49 personen 
aangehouden en de politie had haar handen vol aan het voorkomen van escalaties. In het 
centrum werden charges uitgevoerd om stenengooiende jongeren uiteen te drijven. Op diverse 
plaatsen, waaronder aan het Jonckbloetplein werd vuurwerk afgestoken, reden auto’s luid 
toeterend rond en er liepen overal mensen met oranje vlaggen en andere uitdossingen op 
straat.  
 
De politie hield na Nederland - Zweden in het Laakkwartier 24 mensen aan. In het centrum 
waren dat er vijftien en in de rest van de stad tien. De redenen varieerden van overtreding van 
het alcohol- en samenscholingsverbod tot vernieling en belediging. Op 30 juni speelde Oranje 
de halvefinalewedstrijd tegen Portugal en werd uitgeschakeld met 2-1. De wedstrijd leidde 
volgens de geïnterviewde politiemensen niet tot noemenswaardige problemen aan het 
Laakkwartier Ook het aantal aangiften van voetbalgerelateerde delicten wijst op dat beeld. In 
Den Haag waren in totaal 36 aangiften, waarvan er slechts drie uit het Laakkwartier afkomstig 
waren. Een verklaring van de Haagse politiemensen is dat verliessituaties niet zo snel tot 
problemen leiden, omdat mensen het liefst hun teleurstelling binnenshuis in kleine kring 
‘verwerken’. De vraag is hoe zich dat rijmt met de gebeurtenissen diezelfde avond in Oss (zie 
vorige paragraaf) waar een groep van ongeveer driehonderd jongeren voor grote problemen 
zorgde in de binnenstad en veel vernielingen aanrichtte. Wel nuanceren de Haagse 
politiemensen dat de kans op ongeregeldheden groter is, ongeacht winst of verlies, naarmate 
Oranje verder is gevorderd in het toernooi. Desondanks bleef het de laatste wedstrijd relatief 
rustig in de Hofstad.  
 
Tabel 1: Politieregistraties misdrijven Haaglanden regionaal (EK 2004)19 
 

Misdrijven Haaglanden 

Di 15-06-
2004 
Duitslnd-NL 

Za 19-06-
2004 
NL- Tsjechië  

Wo 23-06-
2004 
NL-Letland 

Za 26-06-
2004 
Zweden-
NL 

Wo 30-06-
2004 
Portugal-
NL 

1.4.3. Openlijk geweld (persoon) 1 0 0 1 3 
1.4.4. Bedreiging 5 5 8 7 6 
1.4.5. Mishandeling 9 12 5 13 12 
O33B Niet voldoen aan bevel of 7 1 4 10 0 

                                                 
18 Extra politie in Haagse wijk tijdens voetbal, Algemeen Dagblad, 23 juni 2004. 
19 Het betreft hier de zogeheten ‘aangemaakte processen’ in het politiesysteem GIDS. 
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vordering 
O33C Wederspanningheid / 
verzet 0 2 0 1 2 
O33G Overige misdrijven tegen 
openbaar gezg 0 0 0 1 0 
 

Bron: GIDS, Haaglanden 
 
Tabel 2: Stad Den haag, aangiften (EK 2004) 
 

Den Haag 

15-jun-04 
Duitslnd-
NL 

19-jun-04 
NL- 
Tsjechië 

23-jun-04 
NL-Letland 

26-jun-04 
Zweden-NL 

30-jun-04 
Portugal-
NL 

121 bedreiging 4 3 4 5 8 

123 poging doodslag 0 2 0 0 1 

125 doodslag voltooid 0 0 0 0 0 
127 overige misdrijven tegen het 
leven 0 0 0 0 0 

129 mishandeling 4 5 4 10 8 

131 dood en letsel door schuld 0 0 0 0 0 

101 openbare orde 3 2 1 2 0 

103 discriminatie 1 0 0 0 0 

105 gemeen gevaarlijke misdrijven 0 3 1 1 2 

107 openbaar gezag 8 5 6 12 3 

147 vernieling auto's 6 13 6 12 5 

149 vernieling openbaar vervoer 1 0 1 0 0 

151 vernieling openbaar gebouw 4 0 0 0 0 

153 overige vernieling 7 11 9 9 9 

totaal 38 44 32 51 36 
 

Bron: HKS, Haaglanden  
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Tabel 3: Binnenstad Den Haag, aangiften (EK 2004) 
 
 

wijk Centrum (bur. Jan 
Hendrikstraat) 

15-jun-04 
Duitslnd-
NL 

19-jun-04 
NL- 
Tsjechië 

23-jun-04 
NL-Letland 

26-jun-04 
Zweden-NL 

30-jun-04 
Portugal-
NL 

121 bedreiging 0 0 1 2 0 

123 poging doodslag 0 1 0 0 0 

125 doodslag voltooid 0 0 0 0 0 
127 overige misdrijven tegen het 
leven 0 0 0 0 0 

129 mishandeling 1 0 0 1 1 

131 dood en letsel door schuld 0 0 0 0 0 

101 openbare orde 1 0 0 1 0 

103 discriminatie 0 0 0 0 0 

105 gemeen gevaarlijke misdrijven 0 0 0 0 1 

107 openbaar gezag 1 0 0 1 0 

147 vernieling auto's 0 0 0 1 0 

149 vernieling openbaar vervoer 0 0 0 0 0 

151 vernieling openbaar gebouw 0 0 0 0 0 

153 overige vernieling 1 2 2 0 2 

totaal 4 3 3 6 4 
 

Bron: HKS, Haaglanden  
 
 
Tabel 4: Laakkwartier/Spoorwijk Den Haag, aangiften (EK 2004) 
 

Laakwartier/Spoorwijk 

15-jun-04 
Duitslnd-
NL 

19-jun-04 
NL- 
Tsjechië 

23-jun-04 
NL-Letland 

26-jun-04 
Zweden-NL 

30-jun-04 
Portugal-
NL 

121 bedreiging 0 2 1 0 1 

123 poging doodslag 0 0 0 0 0 

125 doodslag voltooid 0 0 0 0 0 
127 overige misdrijven tegen het 
leven 0 0 0 0 0 

129 mishandeling 0 0 0 0 1 

131 dood en letsel door schuld 0 0 0 0 0 

101 openbare orde 1 0 0 1 0 

103 discriminatie 1 0 0 0 0 

105 gemeen gevaarlijke misdrijven 0 0 0 0 0 

107 openbaar gezag 7 5 4 11 0 

147 vernieling auto's 0 1 1 2 0 

149 vernieling openbaar vervoer 0 0 0 0 0 

151 vernieling openbaar gebouw 0 0 0 0 0 

153 overige vernieling 0 1 0 0 1 

totaal 9 9 6 14 3 
 

Bron: HKS, Haaglanden  
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Voorbereidingen Jonckbloetplein WK 2006 
De politie had, gezien het verleden, aanleiding om ook in 2006 het Laakkwartier te 
beschouwen als een hotspot. Samen met gemeente, bewoners(organisaties) en welzijnswerk 
probeerde zij een herhaling van incidenten te voorkomen. De geïnterviewde wijkagent gaf aan 
dat al in een vroeg stadium gesprekken werden gevoerd met externe partners en met de buurt, 
waaronder met de horeca. Omdat het in het verleden wel voorkwam dat ordeverstoorders zich 
probeerden aan de politie te onttrekken door de plaatselijk aanwezige horecagelegenheden in 
te vluchten, werden horecaondernemers dringend verzocht hun zaak kort voor het einde van 
een wedstrijd tot ongeveer een uur na de wedstrijd dicht te houden. Wie binnen was mocht 
binnen blijven, maar er mocht niemand meer in of uit. Verder zou er net als in 2004 een 
alcoholverbod en een samenscholingsverbod zijn, om daarmee grensoverschrijdend gedrag 
beter te kunnen aanpakken. De politie beschikte volgens de geïnterviewden over een plan van 
aanpak voor het Laakkwartier, waarin zowel procedures stonden bijvoorbeeld ten aanzien van 
de verkeerscirculatie en het plaatsen van roadblocks en de taakverdeling, maar waarin ook het 
bejegeningprofiel stond opgetekend en de tolerantiegrenzen stonden aangegeven. De lokale 
politiedoctrine was ‘meegroeien met de situatie’20. Dus vooral platte pettentoezicht en als de 
situatie dat vereiste: opschalen. Aan het eind van het spectrum betekende dat het optreden van 
de aanwezige ME-pelotons. Het ‘plattepettentoezicht’ en de ‘normale’ politie- en 
justitievoertuigen dienden zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn, wat werd geacht een 
preventieve werking te hebben (‘We zijn er, probeert u maar niets uit te halen’). De ME en 
haar voertuigen werden geacht zich verdekt in een zijstraat op te stellen en werden alleen 
ingezet als de situatie dat vereiste. Op het plein zou ook een zogeheten JAT-bus van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) komen staan met justitiepersoneel om arrestanten ter plekke na 
hun aanhouding voor te geleiden en te voorzien van een transactie of een dagvaarding. Het 
samenscholingsverbod sloot nauw aan bij de ‘keep moving strategie’ die al in voorgaande 
jaren werd gebruikt. De aanwezige politiemensen zouden niet tolereren dat publiek ergens in 
het actiegebied zou gaan stilstaan of zich op een andere manier daar zou gaan ophouden.  
 
Zowel het Jonckbloetplein als de Den Helderstraat zouden in 2006 tijdelijk 'drooggelegd' 
worden met een alcoholverbod. Er mocht op die plekken tijdens het WK niet op straat worden 
gedronken21. Overtreders zouden meteen worden aangehouden. In 2000 arresteerde de politie 
in het Laakkwartier nog ongeveer honderd personen. Twee jaar later, tijdens de EK Portugal 
waren dat er nog maar drieënveertig. Volgens de gemeente had dat nadrukkelijk ook te maken 
met het afkondigen van het alcoholverbod voor een veel groter gebied rond het 
Jonckbloetplein. De afgelopen jaren was het gebied waarvoor het alcohol- en 
samenscholingsverbod gold langzaam groter geworden. Op verzoek van de politie werd het 
actiegebied in 2006 opnieuw uitgebreid. Het alcoholverbod zou ook van kracht zijn voor de 
Van Koetsveldstraat, de Allard Piersonlaan, de Aarnout Drostlaan en de Oudemansstraat. 
Daarmee moest worden voorkomen, dat jongeren daar zouden gaan samenscholen. De Den 
Helderstraat stond ook op de lijst, omdat daar in 2004 veel overlast was. Bewoners hadden 
destijds een tent neergezet met een televisie, een stereo-installatie en een koelkast vol bier. 
Ondanks de (geluid)overlast werden er toen geen arrestaties verricht. Met een tijdelijk 
alcoholverbod wilde de gemeente nieuwe overlast voorkomen. Het verbod gold in 2006 naast 
de al genoemde straten ook voor de Loosduinsekade, de Soestdijksekade, de Wognumstraat 
en de Medemblikstraat. Het stadsbestuur van Den Haag nam het besluit op basis van een 
                                                 
20 Uitgangspunt is een feestje, AD/Haagsche Courant, 8 juni 2006  
21 Drooglegging tijdens WK, AD/Haagsche Courant, 20 mei 2006 
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adviesrapport van de politie Haaglanden. Het verbod zou van kracht zijn van 9 juni tot 10 juli. 
Daarmee viel het nagenoeg samen met de periode van het voetbaltoernooi in Duitsland.  
In Den Haag werd net als op veel andere plaatsen in Nederland ook een beperking opgelegd 
ten aanzien van televisieschermen. Gemeente en politie wilden geen gelegenheid bieden aan 
mensenconcentraties en ordeverstoringen22. Het scherm mocht een maximale diameter hebben 
van 130 centimeter hebben. Daarboven was een vergunning nodig, want dan zou het 
televisiekijken worden beschouwd als een evenement. Naast de Den Helderstraat, het 
Lorentzplein en het Jonckbloetplein (beide in het Laakkwartier) was de politie Haaglanden 
ook extra alert op bijvoorbeeld De Beestenmarkt in Delft, de Damlaan in Leidschendam, de 
Verdilaan in Naaldwijk en Seghwaert in Zoetermeer. Op die plekken gold eveneens een 
verbod om met alcohol op straat te lopen.  
 
Een andere, meer fysieke, maatregel was extra verlichting op het Jonckbloetplein om 
potentiële ordeverstoorders af te schrikken. Van de gemeente werd verwacht dat zij erop zou 
toezien dat er nergens loszittend straatmeubilair of stenen aanwezig zouden zijn.  
Gemeente en politie voorzagen de buurtbewoners en ondernemers van een folder waarin hen 
werd ontraden om naar het Jonckbloetplein te komen, waarin de maatregelen werden 
samengevat en waarin het publiek werd gevraagd om de autoriteiten te steunen bij hun 
maatregelen. Tijdens de speelavonden zouden buurtvaders en het burgerteam Nachtpreventie 
de jeugd en andere potentiële verstoorders op hun gedrag aanspreken en het publiek van 
eerder genoemde folder voorzien.  
 
4.3 Casus Korenmarkt (Arnhem) 
 
Korenmarkt, Arnhem: ervaringen uit het verleden 
De Korenmarkt in Arnhem was wat de Oranjethuissituatie betreft weer van een heel andere 
orde. Er waren geen noemenswaardige ervaringen met de Oranjethuissituatie, vergelijkbaar 
met het Jonckbloetplein in Den Haag. Wel was de Korenmarkt zoals al opgemerkt een plein 
met veel horeca en met een geschiedenis waar het geweld op straat, van burgers tegen elkaar 
en burgers tegen de politie betreft. Zo nu en dan waren er problemen met harde kernhooligans 
van Vitesse die op de vuist gingen met supporters van de uitspelende ploeg.  
 
Tijdens het EK2000 was Arnhem weliswaar speelstad – er werden drie wedstrijden gespeeld – 
maar van alle speelsteden beschikte Arnhem volgens een parketsecretaris van het Openbaar 
Ministerie over de minste aan het EK-gerelateerde zaken. ‘In 2000 hadden we een groot 
scherm hier bij de Eusebiuskerk staan, op het plein, nog geen kilometer van de Korenmarkt af 
en dat leidde niet tot noemenswaardige problemen. De arrestanten die we maakten werden 
snel en efficiënt afgehandeld, dat leek wel een wasstraat; aan de voorkant erin en met 
dagvaarding of transactie weer eruit.’ De politie meende dat dit succes ook had te maken met 
haar grondige voorbereiding. Al in 1996 waren de eerste voorbereidingen voor het EK 2000.23 
De korpsleiding Gelderland-Midden beschikte over een speciaal projectbureau EK2000. 
Naast het stadion en omgeving lag het accent van de openbare ordehandhaving op de 
Korenmarkt en op het Eusebiusplein. Er werden op beide locaties duizenden bezoekers 
verwacht. Er werd gewerkt met een ‘drietrapsraket’:  
 

                                                 
22 In dat verband moet nog wel worden opgemerkt dat ook het gratis popfestival Parkpop gehouden werd op een 
speelavond van Oranje. Voor gemeente en politie was er onvoldoende reden om dat evenement niet door te laten 
gaan. Wel werden er schermen opgesteld op het festivalterrein, om het publiek voetbal te laten kijken en te 
voorkomen dat mensen de stad in zouden trekken en daar alsnog zouden gaan samenscholen.  
23 'Agenten willen dolgraag werken', NRC, 7 juni 2000.  
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‘Er zijn zogeheten Evenemententeams, bestaande uit twee agenten die surveilleren en 
direct kunnen ingrijpen. Vervolgens zijn er 'Flying Squads', teams van zes man plus 
chauffeur die per auto snel naar de kleine relletjes gedirigeerd kunnen worden. En 
tenslotte zijn er de ME-pelotons, die voor grote rellen achter de hand worden 
gehouden’. (NRC, 7 juni 2000) 
 

Volgens de toenmalige korpschef betekende het EK2000 een enorme personele belasting, 
dusdanig dat andere werkzaamheden minder prioriteit kregen. Verder werden alle verloven 
van politiepersoneel ingetrokken. De gemeente Arnhem wilde nog voordat het Europees 
kampioenschap voetbal begon vijftig bewakingscamera's in het uitgaanscentrum van de stad 
geplaatst hebben. De camera's werden geplaatst in en rond de Korenmarkt. Als er zich 
problemen zouden voordoen, dan was de kans groot dat dit op de Korenmarkt zou zijn. Ook 
de straten naar het NS-station, het Velperplein en de Markt kregen camerabewaking24. Het 
project kostte destijds een miljoen gulden. Desondanks was de Arnhemse horeca aanvankelijk 
minder zeker van een goed verloop en zij vreesde voetbalrellen25. Ook de geïnterviewde 
voorzitter van het horecaplatform spreekt van angst destijds: ‘Er waren een hoop ondernemers 
die overwogen hun tent te sluiten, uit vrees voor schade en gedoe’. De ondernemers die hun 
zaak openhielden zorgden er in elk geval voor dat zij op dat moment geen terras hadden. De 
toenmalige voorzitter van de Belangenvereniging Korenmarkt merkte tegenover de pers op 
dat hij ontevreden was over de voorbereidingen. Zijn vereniging, met 55 aangesloten 
ondernemers, voelde zich ‘volledig gepasseerd’ door de gemeente.  
 

'In maart hebben we om 30.000 gulden gevraagd om een ontspannend programma op 
de markt te kunnen bieden. Deze week hebben we 20.000 gulden gekregen. Nu 
moeten we haastig een noodprogramma improviseren.' (NRC, 27 mei 2000).  
 

De horeca vreesde vooral de in Arnhem gespeelde wedstrijd Italië - Turkije. Er zouden 
duizenden supporters naar Arnhem vertrekken. Gecombineerd met een mediterraan 
temperament van de supporters, zou dat wel eens voor botsingen kunnen zorgen, zo was de 
verwachting26. Naast toezicht door de politie was afgesproken dat er ook een speciaal team 
zou rondlopen van portiers en de meeste café-eigenaren zouden een portofoon krijgen om 
eventuele opstootjes direct te kunnen doorgeven aan een centraal meldpunt. Portiers en politie 
zouden dan direct worden gewaarschuwd. De geïnterviewde horecaondernemer merkte op dat 
deze maatregel destijds wel bijdroeg aan een afname van de zorgen en de vrees die de 
ondernemers hadden ten aanzien van het EK. Andere maatregelen waren het tijdelijk invoeren 
van een kaartensysteem door enkele ondernemers, op basis waarvan niet-bezitters van een 
kaart aan de deur konden worden geweigerd en de mogelijkheid om de deur te barricaderen in 
geval er buiten ongeregeldheden zouden zijn of het binnen te druk zou worden.  
 
Hoewel de Korenmarkt zeker niet de reputatie had van het Haagse Jonckbloetplein was er wel 
degelijk angst dat het uit de hand zou lopen. De chef binnenstad van de politie meende zich in 
een interview te herinneren dat er in 2000 hele ‘spookverhalen’ waren rond wat er allemaal 
kon gaan gebeuren in Arnhem tijdens het EK. Ook in de media sprak de chef zich destijds uit 
over alle geruchten die de ronde deden27. Er zouden Engelse hooligans naar Arnhem komen 

                                                 
24 In die tijd waren politie en gemeente al begonnen met een project cameratoezicht in de binnenstad, als een van 
de eersten in Nederland. Zij lieten zich daarbij adviseren door het eveneens in Arnhem gevestigde 
onderzoeksbureau Beke. (Zie oa Van Leiden en Ferwerda, 2002)  
25 ‘Arnhemse horeca vreest rellen bij EK’, NRC, 27 mei 2000.  
26 Op de Korenmarkt kan het feest beginnen, AD, 10 juni 2000.  
27 In Arnhem blijft het bij geruchten, Trouw, 13 juni 2000.  
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om daar de confrontatie te zoeken met Turkse supporters, Duitse neonazi's zouden naar 
Arnhem vertrekken om de Turken het leven zuur te maken, supporters van NEC en Vitesse 
zouden met elkaar op de vuist gaan net als Turken met Koerden. De geruchten bleven 
geruchten. ‘Met ongeregeldheden is het achteraf reuze meegevallen’, zo merkte hij op in het 
gesprek. Volgens de geïnterviewde unitchef komt dat ook wel door de reputatie van de 
Arnhemse politie. ‘Wij hebben toch de naam nogal strak op te treden en weinig ruimte te 
bieden om de touwtjes te laten vieren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nijmeegse 
collega’s. Die zijn in de ogen van het publiek weer wat ‘softer’.’  
 
Beperken we ons ook in Arnhem tot het EK2004, dan zien we een ander beeld dan in Den 
Haag en ook een ander beeld dan Arnhem tijdens het EK2000. Wanneer we ons beperken tot 
politieregistraties, dan moeten we wel meteen opmerken dat we van de Arnhemse politie een 
ander type politieregistraties ontvingen. Waar we in Haaglanden beschikten over het aantal 
aangiften en aanhoudingen op een speeldag, op het regionale, stedelijke en buurtniveau, daar 
ontvingen we uit Arnhem van de regionale meldkamer de aantallen meldingen over de 
periode 15 tot en met 30 juni 2004. Dat viel samen met de periode waarin Oranje meespeelde 
in het EK, van de eerste poulewedstrijd tot de uitschakeling door gastland Portugal. Uit de 
tabellen 5 tot en met 8 blijkt dat het meldingenpatroon op speeldagen niet of nauwelijks 
afweek van andere dagen. Wel blijken er volgens politiemensen op speeldagen meer 
meldingen te zijn die met openbare orde van doen hebben. En ook in de interviews spraken 
politiemensen van een rustig verloop van het toernooi. Er waren festiviteiten, zowel in het 
stadscentrum (met de Korenmarkt) als op buurtniveau, waar buurtfeesten plaatshadden en 
mensen samen voetbal keken, maar er waren geen noemenswaardige ongeregeldheden zoals 
in Den Haag, Oss of Apeldoorn. Wel werd na de wedstrijd Nederland - Tsjechië in Arnhem 
nog een achttienjarige inwoner uit Elst aangehouden die een man in elkaar had geslagen die 
zich volgens hem laatdunkend zou hebben uitgelaten over Oranje28.  
 
Tabel 5: Regio Gelderland-Midden, meldingen29 (EK 2004) 
 
 Juni                 
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 totaal
totaal 637 613 564 640 551 470 619 598 563 622 655 556 501 659 617 661 9526 

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
Tabel 6: Arnhem (binnenstad), meldingen (EK 2004) 
 
 
 Juni                   
 Wijkcluster 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 totaal  
Binnenstad Binnenstad I 14 18 21 24 12 17 24 17 12 11 17 8 8 23 13 15 254  
  Binnenstad II 15 15 14 15 22 18 11 6 4 12 6 16 17 11 2 10 194  
  Binnenstad III 6 5 7 4 3 3 8 9 7 4 4 6 2 4 4 5 81  
totaal   35 38 42 43 37 38 43 32 23 27 27 30 27 38 19 30 529  

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
 
 
                                                 
28 ‘Reeks aanhoudingen wegens misdragingen’. Het Parool, 21 juni 2004.  
29 De gemarkeerde data in de tabellen 5,6 en 7 zijn de speeldata van Oranje.  
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Tabel 7: Arnhem-centrum, meldingen (EK 2004) 
 
 
 Juni                                  
Gebiedscluster Wijkcluster 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 totaal  

Centrum 
Spoorhoek/ 
Spijkerkwartier 23 25 18 11 17 5 10 19 18 14 20 14 9 13 21 24 261  

  Geitenkamp 4 8 17 11 3 7 10 9 5 16 6 7 5 3 9 6 126  
  Klarendal Zuid 7 6 8  1 2 6 9 2 5 3 7 4 6 2 3 71  

  
Klarendal 
Noord 4 3 5 5 2 10 9 12 6 4  1 2 6 4 7 80  

totaal   38 42 48 27 23 24 35 49 31 39 29 29 20 28 36 40 538  
 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
Tabel 8: district Arnhem Veluwe Zoom, meldingen (EK 2004) 
 
 
 Juni                 
Gebiedscluster 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 totaal 
totaal 307 265 257 284 192 198 257 273 248 286 284 217 205 262 258 273 4066 

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
 
Voorbereidingen Korenmarkt WK 2006 
Uit het interview met het hoofd Justitiële Zaken30 en het hoofd Bureau CCB blijkt heel 
duidelijk dat de Arnhemse politie, mede op basis van het verleden, een ‘feestje’ verwachtte 
tijdens het WK zonder al teveel ordeproblemen.  
 

“Als je het hebt over hotspots in dit deel van Nederland, dan staat Nijmegen veel meer 
op de kaart met Oranjethuis dan Arnhem. Als korpsen hebben we afspraken met 
elkaar, ook ten aanzien van bijstand. Ik kan me herinneren dat we in Nijmegen toch 
wel een paar keer de binnenstad hebben moeten schoonvegen. In Arnhem kan ik me 
zoiets niet herinneren.’ (hoofd CCB) 

 
Desondanks diende de politie voorbereid te zijn op (grens)verkeer van vooral Engelsen van en 
naar Duitsland. Voorkomen moest worden dat zij een bedreiging zouden gaan vormen voor de 
openbare orde op de Korenmarkt. Daartoe werden afspraken gemaakt met het KLPD ten 
aanzien van de informatie-uitwisseling (NIK/RIK-lijn) en begeleiding transport en met de 
Koninklijke Marechaussee ten aanzien van grensbewaking. ‘De strategie zal toch een beetje 
zijn: de berg auto- en busverkeer, maar ook treinen begeleiden en concentraties supporters 
laten verdampen, dus verdunnen door middel van crowd management’ aldus het hoofd CCB.  
 
Uitgangspunten voor 2006 waren het gegeven dat er in het verleden niet bijster veel was 
voorgevallen, de landelijke leidraden ten aanzien van tolerantiegrenzen en het ‘uitluisteren’ 
van de NIK/RIK-lijn. Verder werd bekeken wat er potentieel aan capaciteit was in de 
verschillende clusters van het ‘SGBO knoppenbord’. Op basis daarvan wist het korps wat de 
(actuele) dreiging was en wat de capaciteit aan ME en SGBO was, indien nodig. ‘Dus met een 

                                                 
30 Het regionale Bureau Conflict- en Crsisbeheersing (CCB) valt organisatorisch onder de Dienst Justitiele Zaken 
van het korps Gelderland-Midden.  
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druk op de knop kunnen er indien nodig mensen op de been worden gebracht’, aldus het 
hoofd Justitiële Zaken.  
 
Arnhem was in tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam ook niet zo bevreesd 
voor zogenaamde Public Viewing Zones (locaties met grote beeldschermen). De gemeente 
vond dat er wat beeldschermen betreft een zekere tolerantie moest zijn, mede omdat er vanuit 
het verleden weinig aanleiding was om hier scherp tegen op te treden. Arnhem kende de 
eerder genoemde richtlijn van de VNG voor 2006, maar stelde dat daar vanaf mocht worden 
geweken ten bate van de lokale situatie. ‘We zullen bijvoorbeeld bij het vergunnen van 
feestjes en evenementen wel sturen en per gelegenheid bekijken of het bijdraagt aan een 
feestje of juist aan eventuele ellende. Dat bezien we van geval tot geval,’ aldus het hoofd 
CCB. Verder was het de bedoeling dat ook de wijkagenten preventief in de gaten zouden 
houden waar zich buurtfeesten zouden gaan voordoen en dan vooral de feesten waarbij de 
aandacht van de politie was gewenst. Op de Korenmarkt zou de inzet zoveel mogelijk 
laagprofiel plattenpettentoezicht zijn en er zou inzet zijn van koppels agenten met paarden, 
zonder heel opvallend aanwezig te zijn. We zagen dat de politie in Den Haag nu juist inzette 
op hoogprofiel en zichtbare aanwezigheid.  
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5. Thuissituatie tijdens het WK 2006: feitelijk verloop  
 
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van het feitelijk verloop rond het WK Duitsland 
2006 in Nederland. Het gaat daarbij om de onderzoeksvragen ten aanzien van de effecten van 
WK Duitsland (2006) op de openbare orde in Nederland en de vraag over de feitelijke 
politierespons bij ordeverstoringen en incidenten. Waar mogelijk wordt een vergelijking 
gemaakt met het EK Portugal (2004). We baseren het openbare ordebeeld ook nu weer op 
meerdere bronnen: naast interviews zijn dat gegevens van het NIK/KLPD over incidenten, 
observaties in de twee steden waarin casusonderzoek heeft plaatsgehad, documenten van 
politie en gemeente, politiestatistieken en weerom de krantenberichten met behulp van Lexis 
Nexis.  
 
5.1 Een landelijk beeld  
 
Van Löwenhosen en Oranje nazihelmen  
Nederland was begin juni 2006 klaar voor het WK Duitsland. In het bijzonder de commercie 
besteedde heel veel aandacht aan Oranje. Alleen al de Blokker verkocht niet minder dan 
vijftig soorten Oranjeartikelen. Bij politie en justitie waren er al vroeg in het voorjaar zorgen 
over de oranje nazihelmen die in sommige winkels en bij tankstations gretig aftrek vonden. 
Onduidelijk was of de helm nu verboden moest worden of niet. Uiteindelijk kwam het niet tot 
een verbod, maar ontraadde KNVB, politie en justitie de handel een verdere verkoop van dat 
product. Op 12 juni 2006 speelde Oranje de eerste poulewedstrijd, tegen Servië - Montenegro. 
Nederland won met 1-0. In de Arena in Amsterdam, in de Rotterdamse De Kuip en in het 
PSV-stadion was de wedstrijd te volgen op een groot scherm. De winst werd niet uitbundig 
gevierd vanwege het extreem warme weer van dat moment. Nederland ging gebukt onder een 
hittegolf. Veel Nederlanders volgden de wedstrijd met een BBQ onder handbereik. In het 
stadion in Duitsland zaten tientallen mensen in onderbroek, wat op zich niets met het weer 
had te maken31. Budweiser had als sponsor van de FIFA, de internationale voetbalbond, grote 
moeite met de aanwezigheid van de zogenaamde löwenhosen in het stadion. Het betrof daarbij 
oranje lederhose-achtige broeken met een leeuwenstaart, uiteraard bedoeld om het 
supporterslegioen te voorzien van hebbedingen. Punt volgens Budweiser en FIFA was dat die 
broeken werden gesponsord door het concurrerende biermerk Bavaria. Vandaar dat 
Oranjesupporters werd gevraagd hun broek uit te doen bij binnenkomst van het stadion. Dat 
leidde overigens niet tot noemenswaardige problemen. Ook in de Laak in Den Haag was het 
rustig. De media hielden er rekening met ongeregeldheden. Op het Jonckbloetplein werd 
echter maar één aanhouding verricht: een man bracht de Hitlergroet.  
 
De controle van Nederlandse supporters aan de Duitse grens verliep voorspoedig32. Volgens 
afspraak controleerden de Duitse douane, de Duitse federale politie en de Nederlandse 
Marechaussee alles wat met voetballen te maken had. Dat leidde tot weinig gemor bij het 
Oranjelegioen. Steekproefsgewijs werd gekeken of personen geregistreerd stonden als 
voetbalvandaal. De NRC schreef op 21 juni:  
 

‘De afgelopen elf dagen zijn aan de grenzen met Nederland en België 95.000 
personen, 33.000 auto's, 730 bussen en 236 treinen gecontroleerd. Van alle 
gecontroleerde personen stonden er 77 geregistreerd als (mogelijk) gewelddadige 
supporter, van wie er 45 Duitsland niet in mochten. Van de overige mensen is het 

                                                 
31 Velen in onderbroek op tribune, NRC Handelsblad, 12 juni 2006.  
32 Allemaal door de fuik naar het WK, NRC, 21 juni 2006.  
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vergrijp al zo lang geleden gepleegd dat ze toch door mogen reizen. Bovendien zijn er 
26 buitenlanders teruggestuurd omdat ze niet over een geldig visum beschikten.’  

 
In Duitsland zelf was het spotterteam van Nederlandse politiemensen actief dat de Duitse 
politie hielp met het herkennen van problematische Nederlandse supporters 

 
Beeld oranjethuis op basis van de krant: ongeregeldheden in Hoogeveen, elders relatief rustig  
De mediascan op basis van Lexis Nexis laat een overwegend rustig verloop zien van de WK-
periode in Nederland.  
 
De eerste incidenten rond Oranjethuis deden zich desondanks al voor toen het WK nog niet 
was begonnen. Bijvoorbeeld het versieren van straten, wat ertoe leidde dat bewoners die niet 
van voetbal hielden en niet mee wilden doen soms konden rekenen op agressie of zelf 
agressief werden naar de voetbalfans. In het Utrechtse Leersum werden schapen en 
verkeersborden oranje geverfd met slecht verwijderbare verf. Ook in het verkeer waren er wel 
(soms ook grappige) problemen. Zo werd in het Drentse Hoogeveen (waar het later nog tot 
ongeregeldheden zou komen) op 3 juni een man staande gehouden met een oranje versierde 
auto, waarvan de vlaggen en andere versierselen gevaarlijk ver uitstaken33. De man beloofde 
beterschap. Elders was het al direct serieuzer. Ondernemers in het centrum van Oss waren 
verplicht vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijden van het Nederlands Elftal hun 
uitgestalde waar binnen te halen34. Ook diende de horeca in deze Brabantse gemeente op de 
wedstrijddagen van Oranje haar drankjes verplicht serveren in polycarbonaatglazen, om 
problemen met glaswerk te voorkomen. Oss nam deze maatregelen om herhaling van de 
rellen in 2000 en 2004 te voorkomen.  
 
De oranjethuissituatie kende ook ludieke kanten. Op 24 juni, toen Nederland al was 
uitgeschakeld, stond in de AD/Haagsche Courant een artikel over twee Nederlandse 
kunstenaars die samen met oud-international Willy van de Kerkhof in een oranje tank met een 
‘geheim wapen’ de Duitse grens passeerden en daar werden staande gehouden door de Duitse 
politie. Al tussen Emmerich en Wesel werden zij van de weg gehaald. Van de Kerkhof bleek 
het geheime wapen. De kunstenaars waren op zoek naar luchtige media-aandacht en uitten 
tegelijkertijd op ludieke wijze hun onvrede over de uitschakeling van Oranje. De tank werd 
gehuurd bij een verzamelaar·.  
 
Serieuzer was het in Hoogeveen. Op 5 juli rapporteerde Het Dagblad van het Noorden over 
het aanpakken van relschoppers35. Vijf Hoogeveners kregen van de burgemeester een 
gebiedsverbod tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal. Gedurende de eerste twee 
wedstrijden van Oranje veroorzaakte een groep jongeren ernstige overlast op de rotonde 
Kinholtsweg/ Zuidwoldigerweg en een winkelcentrum daar in de buurt. Via internet riepen de 
jongeren op tot ongeregeldheden. Wat opviel was dat de rotonde en het winkelcentrum ook de 
laatste jaren in beeld kwamen bij de oranjethuissituatie. De situatie vertoonde enigszins 
gelijkenis met de rotonde bij de Matenpoort in Apeldoorn en de rotonde bij de Nieuwegeinse 
wijk Batau, waar het ook in eerdere jaren tot ongeregeldheden kwam. Tot zover het beeld op 
basis van de kranten over de thuissituatie in Nederland. In Frankrijk werd een man 
doodgeschoten door de politie, omdat hij het vuur opende op feestvierende 

                                                 
33 Politie houdt gevaarlijk versierde auto aan, Het Parool, 3 juni 2006.  
34 Gemeenten zijn alert bij volksfeest, Trouw, 3 juni 2006.  
35 Relschoppers aangepakt, Dagblad van het Noorden, 5 juli 2006.  
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Frankrijksupporters. En ook in Italië kwam een supporter om bij onlusten, toen de viering van 
het behaalde kampioenschap op enkele plaatsen in Rome uit de hand liep36. 
 
Cijfers NIK: algemeen 
De gegevens die door het Nationaal Informatie Knooppunt werden verzameld bieden een 
scherper zicht op wat er in Nederland gebeurde tijdens het WK dan de krantenberichten. 
Immers: lang niet alle gebeurtenissen haalden de pers. De gegevens van het NIK bieden 
daarom een waardevolle aanvulling. Zoals aangegeven in paragraaf vier registreerde het 
knooppunt alle meldingen die via het inwinplan door onder meer de regionale politiekorpsen 
werden aangeleverd. De feitelijke meldingen kunnen in een aantal categorieën worden 
ondergebracht, nog los van de officiële indeling die zelf werd gehanteerd door deze KLPD-
afdeling: zwarte markt, vervoersstromen en verkeer, reisgedrag, harde kern supporters 
clubvoetbal, grensproblematiek, criminaliteit en uiteraard ook de oranjethuissituatie in wijken 
en buurten. Vooral dat laatste lichten we eruit. Eerst schetsen we echter wat er nog meer 
speelde behalve de oranjethuissituatie. Naast de oranjethuissituatie zorgden in het bijzonder 
de harde kernhooligans van Nederlandse voetbalclubs geregeld voor problemen tijdens het 
toernooi. Bij sommige clubsupporters heerste volgens de korpsen kennelijk een zo grote anti-
Duitse stemming dat zij het WK aangrepen om in Duitsland (onder andere in Frankfurt) de 
confrontatie op te zoeken. Naar verluid zouden vooral supporters van FC Groningen en 
Twente samen hebben afgesproken om af te reizen naar de speelsteden in Duitsland. Al vroeg 
kwamen er ook meldingen binnen van NAC- harde kern, de Nijmeegse harde kern van NEC 
en PSV- ers die oostwaarts wilden reizen. Op 21 juni 2006 werden bij de Duitse grens 
inderdaad drie PSV-supporters tegengehouden en teruggestuurd, die op de zwarte lijst stonden 
van het Centraal Informatiepunt Voetbal van de politie Utrecht (CIV). Een aantal 
supportersgroepen schrok echter van het repressieve imago van de Duitse politie en zij 
deelden Nederlandse politiemensen mede dat zij niets zouden gaan uithalen in Duitsland.  
 
Al eerder werden er enkele personen geweigerd die bekend waren bij het CIV. Op 10 juni 
rapporteerde het KLPD aan het NIK dat er Britten met wapens waren aangehouden aan de 
Duitse grens. Drie Belgen in Britse voetbalshirts werden door de Duitser geweigerd en 
opgevangen door de Nederlandse Marechaussee.  
 
Zoals verwacht waren er toch nog enkele honderden Engelsen die naar Amsterdam afreisden, 
maar dat leidde volgens de NIK-gegevens niet tot noemenswaardige problemen. En ook in de 
pers werd niet van incidenten gesproken in Amsterdam. De Engelsen bezoeken de horeca en 
kijken er voetbal op televisie en beeldschermen. Er werden overigens in Nederland door de 
regiopolitie bij het NIK weinig problemen gemeld met schermen, alleen Amsterdam deed 
melding van een bekeuring die op 11 juni was gegeven aan een horecaondernemer wegens 
een illegaal beeldscherm.  
 
In Amsterdam hielden de Britten zich in. Tegen het einde van het toernooi gingen 
Nederlandse hooligans wel met hun Britse ‘collega’s’ op de vuist op een camping tussen 
Eindhoven en de Belgische grens. Niet duidelijk was de schaal en het aantal betrokkenen. 
Wellicht dat vanwege de beperkte schaal geen melding van dit incident werd gemaakt in de 
landelijke pers. Ook in de lokale pers (Eindhovens Dagblad) werden geen berichten 
aangetroffen. Wel werd ook in die krant, naast enkele landelijke kranten, op 24 juni gesproken 
van de Britse hooligans die in Keulen met Duitse supporters op de vuist waren gegaan. Dat 

                                                 
36 Italië voor vierde maal kampioen, Zidane de beste, NRC, 10 juli 2006.  
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waren de eerste ernstige ongeregeldheden in Duitsland zelf, waar het toernooi tot die tijd een 
relatief rustig verloop had gekend37.  
 
Op 27 juni gedragen volgens de NIK-info Oranjesupporters in de regio Brabant Zuid Oost 
zich vijandig tegenover de politie. Nederland verloor van Portugal en de Oranjeklanten staken 
Portugese voetbalshirts in de brand. Ook van dit voorval is niets terug te vinden in de kranten; 
ook niet in het Eindhovens dagblad. Onduidelijk blijft waar dit incident plaatshad.  
 
Andere opvallende meldingen, niet zozeer oranjethuis, was een melding van 15 juni van de 
politie Noord-Holland Noord van een overval in Heerhugowaard, waarbij de drie daders 
gekleed en onherkenbaar waren gemaakt vanwege hun oranjekleding. Ten slotte werd op 18 
juni nog een Brit in Hoek van Holland aangehouden wegens het mishandelen van een 
twaalfjarig meisje.  
 
Cijfers NIK: oranjethuissituatie 
Aangegeven is, dat het databestand van het NIK de aparte code oranjethuissituatie kende. De 
meldingen van de Oranjethuis incidenten begonnen op 10 juni met een boze bewoner in 
Bolsward die zich ergerde aan een vuilniswagen die de oranjeversiering in de straat kapot 
reed en eindigden met de melding op 8 juli van het halfstok hangen van een Duitse vlag op 
Ameland, met als doel het op ludieke wijze uitlokken van reacties bij Duitse toeristen. Enkele 
dagen ervoor was Duitsland met 2-0 uitgeschakeld in de halve finales door Italië. Uiteindelijk 
werd door betrokkenen besloten de vlag te strijken om geen mensen tegen het hoofd te stoten. 
Tussen 10 juni en 8 juli waren er ruim veertig meldingen van Oranjethuisgerelateerde 
gebeurtenissen binnengekomen38. Een aantal van die gebeurtenissen werd ook verslagen in de 
krant. Zo werd ook bij het NIK melding gedaan van de ludieke actie met de tank en het 
geheime wapen (de kunstenaars met Willy van de Kerkhof). De korpsen die opvielen door het 
aantal meldingen, waren Haaglanden (11 van de 43 aangetroffen meldingen over oranjethuis); 
Hollands-Midden (8 van de 43), en Utrecht (7 van de 43).  
 
In Haaglanden ging het om vuurwerkoverlast, maar ook over spanningen tussen 
Oranjesupporters en anderen. In Den Haag werd een Oranjesupporter mishandeld door een 
andere buurtbewoner en in Delft trokken Iraniërs erop uit om Oranjesupporters uit te dagen. 
Expliciet werd aangegeven dat het in de stad Den Haag zelf verhoudingsgewijs rustiger was 
dan andere jaren. Naast Delft was ook Zoetermeer twee keer in beeld. Na de door het 
Nederlands elftal gewonnen wedstrijd Nederland - Ivoorkust vernielden jongeren auto’s met 
flessen en er werd een politieman bedreigd door het publiek. De meldingen van Hollands-
Midden gingen grotendeels over Alphen aan den Rijn, waar het ondanks de maatregelen van 
gemeente en politie toch weer even spannend was op de al genoemde ‘bult’. Op deze haast 
landelijk bekende Oranjethuis hotspot deden zich toch weer ongeregeldheden voor en er 
werden toch weer aanhoudingen verricht. Bij aanvang van het toernooi sprak de lokale politie 
nog van een rustige situatie op De Bult. Wat opvalt, is dat op 12 juni wel een artikel stond in 
AD/Het Groene Hart, waarin melding werd gedaan van de minutieuze voorbereidingen door 
de politie om er de orde te bewaren. Van de ongeregeldheden op die locatie, later in het 
toernooi, werd niets teruggevonden in de krantenberichten39. In de regio Utrecht waren er in 
2004 ongeregeldheden in Nieuwegein, in de wijk Batau. Onderdeel van de rellen destijds was 

                                                 
37 Veertien agenten gewond bij rellen, Eindhovens Dagblad, 21 juni 2006. 
38 Spijtig genoeg kunnen we hieruit niet opmaken of dat veel of weinig is, immers: 2006 was de eerste keer de 
het KLPD op deze wijze gegevens verzamelde van meldingen. Inmiddels (2008) zou een vergelijking kunnen 
worden gemaakt tussen het EK 2008 en het WK 2006.  
39 Er is geen klap te beleven, AD/Het Groene Hart, 12 juni 2006. 
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een poging van Oranjesupporters om de A2 te blokkeren, wat de politie toen handenvol werk 
opleverde. In 2006 was het opnieuw raak. Na de wedstrijd tegen Servië - Montenegro werden 
er volgens de NIK-gegevens vijf jongeren in Nieuwegein aangehouden die de politie 
bekogelden met flessen en stenen. Ook dit incident haalde niet de pers. Jongeren zouden 
elkaar net als in het Drentse Hoogeveen via internet en sms-berichten hebben aangespoord om 
rotzooi te trappen. Het afspreekpunt zou weer de rotonde zijn bij de wijk Batau. Het incident 
in Hoogeveen is overigens een van de weinige incidenten die zowel in de NIK-bestanden 
voorkomen als in de krant. Dit doet vermoeden dat er een bewust mediabeleid is gevoerd ten 
aanzien van het uit de pers houden van oranjethuis gerelateerde incidenten.  
 
Erg opvallend was een aantal meldingen van korpsen over interetnische incidenten: in Lopik 
werden allochtone jongeren geprovoceerd door autochtone jongeren, wat een vechtpartij en 
een zwaargewonde opleverde. In de Brabantse plaatsen Roosendaal en Rijen waren er 
vechtpartijen tussen Nederlanders en Turken, in Apeldoorn werden feestvierende 
Oranjesupporters belaagd door Turkse jongeren die zich daaraan stoorden. De Turkse moskee 
in Deventer was echter weer getooid met oranje vlaggetjes. In Friesland werd een 
oranjespandoek in beslag genomen wegens racistische symbolen en leuzen. Dat doet 
vermoeden dat de oranjethuissituatie deels samenvalt met een andere ontwikkeling in de 
samenleving, namelijk dat van de polarisatie van jeugdgroepen (bv. Zannoni, 2006; Van Wijk 
e.a., 2007).  
 
 
 
5.2 Casus Jonckbloetplein (Den Haag) 
De kranten rapporteerde geen incidenten in Den Haag. Ook de NIK-gegevens wijzen op een 
betrekkelijk rustig verloop op de bekende hotspot Jonckbloetplein en directe omgeving. Over 
het WK 2006 hebben we van de politie Haaglanden alleen het aantal registraties van 
misdrijven in GIDS mogen ontvangen (tabel 9). Die zeggen alleen wat over het regioniveau. 
Daarmee is niet bekend hoeveel misdrijven er in het Laakkwartier zijn geregistreerd tijdens 
het WK. Bovendien betreft het een selectie van zes misdrijven die vooraf zijn gekozen, omdat 
zij op basis van politie-ervaring vaak worden geassocieerd met voetbalgerelateerd geweld. 
Racistische uitingen staan er bijvoorbeeld niet tussen, hoewel uit onze observaties is gebleken 
dat er wel personen voor dat strafbare feit (brengen Hitlergroet) aan het Jonckbloetplein zijn 
aangehouden en voorgeleid. Wel valt op dat vergeleken met de andere misdrijven in tabel 9 
de mishandelingen domineren. Maar wat dat nu van doen heeft met de speeldagen is op grond 
van het materiaal onduidelijk.  
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Tabel 9: Misdrijven Haaglanden regionaal (EK 2006)40 
 
 

Misdrijven Haaglanden 
Zo 11-06-2006 
Servie-Mnt NL 

Vr 16-06-2006 
NL-Ivoorkust 

Wo 21-06-2006 
NL-Argentinie 

Zo 25-06-2006 
Portugal-
Nederland 

1.4.3. Openlijk geweld (persoon) 1 2 0 3 
1.4.4. Bedreiging 4 6 5 4 
1.4.5. Mishandeling 8 17 4 14 
O33B Niet voldoen aan bevel of vordering 0 0 1 1 
O33C Wederspanningheid / verzet 0 0 0 0 
O33G Overige misdrijven tegen openbaar 
gezag 0 0 0 0 
 

Bron: GIDS, Haaglanden  
 
Onze observaties wezen eveneens uit dat het aan het Jonckbloetplein verhoudingsgewijs 
rustiger was dan voorgaande jaren (de observaties werden verantwoord in paragraaf 3). We 
werken onze observatiebevindingen hierna uit.  
 
We deden twee observaties in Den Haag, beide aan het Jonckbloetplein. Op 21 juni 
observeerden we voor, tijdens en tot drie kwartier na de wedstrijd Nederland - Argentinië. Op 
25 juni observeerden we op dezelfde momenten de situatie tijdens Nederland - Portugal, 
waarbij Nederland werd uitgeschakeld. Beide wedstrijden begonnen om 21.00 uur en 
eindigden om 22.45 uur.  
 
Werkwijze observaties in Den Haag 
Al aangegeven is dat we steeds met méér dan een observant werkten, om de intersubjectiviteit 
te bevorderen en het overzicht te houden bij het tellen van de menigte. De eerste keer werkten 
we met twee en tijdens de tweede observatie met drie observanten. De eerste keer werd de 
observatie verricht door twee onderzoekers van de Politieacademie en de tweede keer door 
een onderzoeker en twee politiestudenten, beide met een onderzoeksachtergrond. Observanten 
werden steeds vooraf geïnstrueerd en de waarneming kende zowel een kwalitatief deel 
(‘beschrijf wat je ziet, de sfeer’) als een kwantitatief deel (‘tel wat je ziet’). Bij het 
kwalitatieve verslag ging het ondermeer om het beschrijven van gebeurtenissen, eventuele 
incidenten en om de aard van het politieoptreden en het gedrag van het publiek. Bij het 
kwantitatieve verslag (zie bijlage) ging het om de clusters tijdstip, aantal supporters en andere 
aanwezigen, aantal politiemensen en politievoertuigen, het aantal interacties tussen politie en 
publiek, en het publiek onderling. De observaties begonnen steeds om 19.00 uur, twee uur 
voor de wedstrijd, met het bijwonen van de briefing aan het politiebureau. Tijdens de briefing 
sprak de bureauleiding de manschappen toe, de commandant gaf nog eens uitleg over het plan 
van aanpak en de recherche legde uit voor welke overtredingen er vooral zou worden bekeurd 
en voor welke strafbare feiten er in het bijzonder zou worden aangehouden.  
 
Na de briefing gingen de onderzoekers direct de wijk in om kwalitatieve waarnemingen te 
verrichten. Beide keren werd, om de sfeer te proeven, vooraf kort een typische 
Hagenezenkroeg bezocht waar in het verleden wel problemen waren geweest. Steeds liepen 
de onderzoekers daarna tot aan het begin van de wedstrijd op het plein en in de directe 
omgeving en zij knoopten daarbij gesprekken aan met aanwezige politiemensen en 
                                                 
40 Het betreft hier de zogeheten ‘aangemaakte processen’ in het politiesysteem GIDS. 
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voorbijgangers. Een halfuur voor het begin van de wedstrijd meldden de onderzoekers zich bij 
een buurthuis aan het Jonckbloetplein van waaruit de nachtpreventie (burgertoezicht met 
hoofdzakelijk Marokkaanse mannen) was georganiseerd. De coördinator van de 
nachtpreventie was een bewoonster die al jaren in het Laakkwartier woonde en daar ook al 
langere tijd maatschappelijk actief was. De eerste keer werden we voorgesteld aan deze 
mevrouw door de wijkagent. Het buurthuis was de uitvalsbasis voor de observaties. In de 
praktijk kwam het erop neer dat om het kwartier de observanten naar buiten liepen om aan de 
hand van hun formulier hun waarnemingen op te tekenen. Tussen de meetmomenten werd de 
wedstrijd gevolgd.  
 
De observaties werden voorbereid met de politiefunctionaris die commandant zou zijn voor 
het grootschalig politieoptreden aan het Jonckbloetplein. Deze brigadier instrueerde een van 
de onderzoekers die op zijn beurt de boodschap doorgaf aan de andere observanten. De 
brigadier adviseerde de onderzoekers om zich tijdens de briefing kort voor te stellen en tijdens 
de actie net als de nachtpreventie een feloranje hesje te dragen, want iedereen die onbekend 
was en niets te zoeken had op het plein zou worden gevraagd zich te verwijderen. Verder 
raadde zij ons aan om wanneer nodig per mobiel in contact te blijven met haar of met de 
wijkagent. Ten slotte werden wij, net als de politiemensen zelf, gevraagd ons zo spoedig 
mogelijk terug te trekken in een aanpalende straat (Capedosestraat) in geval de ME zou 
dienen optreden. Uit ervaring wisten de plaatselijke politiemensen, dat, als er iets zou 
voorvallen, dat pas na de wedstrijd zou zijn. ‘Tijdens de wedstrijd is er geen moer te beleven 
op straat en ziet iedereen binnen: zowel politie als eventuele relschoppers, aldus de 
commandant’.  
 
Nederland-Argentinië; 21 juni: 0-0 
Nederland speelde een poulewedstrijd tegen een geduchte tegenstander, een voormalige 
wereldkampioen. Desondanks stond er voor geen van beide ploegen veel op het spel en was 
het een matte wedstrijd. Aan het plein bleef het vooral tijdens de wedstrijd erg rustig. Er 
waren op deze dag in elk geval geen ongeregeldheden, zoals voorgaande jaren. Het weer zat 
niet mee voor de tijd van het jaar: het motregende zo nu en dan. Volgens de politiemensen 
speelde dat ook een rol bij het uitblijven van problemen. Met de ervaring dat het pas na de 
wedstrijd oppassen geblazen zou zijn, werd het plein rond 22:45 (einde wedstrijd) binnen rap 
tempo ‘blauw geschilderd’. Eerder die avond liepen er zo af en toe ‘platte petten’ in 
koppeltjes door het gebied, de wijkagent fietste zo af en toe voorbij, maar de politie was op 
zich nog laagprofiel. Wel liepen er al enkele ME’ers door de wijk, surveillerend en in 
koppels. Tijdens de wedstrijd was de politieaanwezigheid tot nul gereduceerd. Na het 
fluitsignaal van de scheidsrechter, kwamen er echter in no time van overal politiemensen en 
politievoertuigen het plein op. Ook was er politie te paard en reden er geregeld politiemotoren 
rond. In een van de hoeken op het plein werd een JAT-bus geparkeerd van justitie. Daarin 
konden arrestanten met snelrecht worden afgehandeld. Zij werden meteen voorgeleid aan een 
(hulp)officier van justitie en voorzien van een transactie, een direct te betalen boete of een 
dagvaarding. Het opvallend opstellen van de bus op het plein had niet alleen een praktische 
reden (arrestanten hoefden niet steeds naar het bureau). De ME was heel bewust niet zichtbaar 
aanwezig, het plattepettentoezicht wel. Dat was conform het eerder aangehaalde plan van 
aanpak voor het politieoptreden. Er was ook een aantal, dat als doel hadden eventuele 
relschoppers uit de anonimiteit te halen. Bij de JAT-bus stond een aantal politieagenten in 
opleiding en politievrijwilligers om hand- en spandiensten te leveren bij het afhandelen van de 
arrestanten. Die avond waren er vier arrestanten, waarvan één in verband met de Hitlergroet 
en twee als gevolg van overtreding van het tijdelijke alcoholverbod. Ook ter plaatse waren 
twee koppels ‘bikers’; politiemensen die zich snel per mountainbike door het actiegebied 
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konden verplaatsen en als opdracht hadden om ‘arrestanten te maken’. Volgens de plaatselijk 
aanwezige politiemensen was het ‘strakke optreden’ opzet en bedoeld om een helder signaal 
af te geven aan bevolking en potentiële relschoppers. Er werd heel actief een keep moving 
beleid gehandhaafd. Nergens op het plein stonden stilstaande groepjes mensen, behalve dan 
de mensen van de nachtpreventie, die actief folders uitdeelden aan het publiek met de reden 
van het politieoptreden. De onderzoekers namen geen openlijk verzet waar of andere 
expliciete reacties van publiek tegen het politieoptreden. Het publiek leek eerder verbaasd 
over het strakke optreden. Wel viel op dat een aantal groepen (vooral allochtone) jongeren 
over het plein liep uit nieuwsgierigheid. Ook de arrestanten gedroegen zich 
verhoudingsgewijs rustig en beheerst, wellicht ook weer vanwege de grote politiemacht.  
 
Vermeldenswaard is nog een kort gesprek met een naar eigen zeggen ‘echte Hagenees’ op het 
plein, voorafgaand aan de wedstrijd. De man liep met een toeter rond en toonde zich 
enthousiast over de op handen zijnde wedstrijd. Hij deelde de observanten mee dat ‘het 
vanavond wel weer rellen zou worden’. We zouden moeten rekenen op ruim 150 man die 
overal vandaan zouden komen om met de ‘wouten te matten’. Die verwachting werd geen 
werkelijkheid. Er werden afgezien van de man overigens maar een handvol personen 
waargenomen in oranje-uitdossing. Wel vielen op de groepjes allochtone jongeren en kleine 
groepjes Lonsdalejongeren 
 
Portugal-Nederland; 25 juni: 1-0 
Nederland werd op deze dag door Portugal uitgeschakeld in de achtste finale. Weer bleef het 
betrekkelijk rustig in Den Haag. Er werd geobserveerd van half negen tot kwart voor twaalf ’s 
avonds. Er waren nu drie observanten: een onderzoeker en twee studenten van de 
Politieacademie. Over het geheel werd door de observanten nu meer publiek waargenomen op 
het plein dan op 21 juni, vaak in groepjes. Het publiek groeide iets aan toen de wedstrijd 
eenmaal afgelopen was, maar er is nooit sprake geweest van grote groepen, laat staan massá’s 
personen.  
 
Er waren weer opvallend veel nieuwsgierige jongeren die kennelijk even polshoogte kwamen 
nemen. Net als de keer ervoor werden er nauwelijks in het oranje uitgedoste personen 
waargenomen. Ook was er tijdens de wedstrijd weer nauwelijks politie te zien. Wel merken 
de observanten op dat weer enkele keren een buurtagent en (in een onopvallend voertuig) de 
operationeel commandant poshoogte kwamen nemen. Los daarvan ontrolde zich hetzelfde 
patroon: vlak voor het einde van de wedstrijd werden het plein en omgeving weer 
‘blauwgeverfd’. Illustratief is de waarneming dat er in totaal die avond 115 politiemensen 
werden geturfd (dubbeltellingen meegerekend41), waarvan slechts een keer een 
politiefunctionaris tijdens de wedstrijd werd waargenomen. Gemiddeld werden er bij elke 
steekproef na het einde van de wedstrijd 23 politiemensen en ongeveer tien politievoertuigen 
waargenomen. Volgens een van de observanten werd er tegen 22.45 een busje vol agenten 
met platte pet ‘afgeleverd’ op het Jonckbloetplein. Een ander merkt op:  
 

‘Verscheidene ME-voertuigen hadden op bepaalde plekken rondom het plein positie 
ingenomen. Met de politiebusjes / -auto’s, de burgerauto’s, de paarden en de fietsen is 
behoorlijk intensief gesurveilleerd.’ 

Wel merkt dezelfde waarnemer op dat de ‘droppingseenheden’ (gekleed met geel hesje, op 
strategische plekken) zich zelden verplaatsten en ‘vrij statisch’ waren. Wederom bleef het 

                                                 
41 Om het kwartier werd het aantal aanwezigen op het plein geteld. Publiek en politiemensen die er na een 
kwartier nog stonden, werden opnieuw meegerekend.  



 41

aantal aanhoudingen beperkt en er waren geen ongeregeldheden of andere incidenten. Een van 
de drie waarnemers stond de hele avond bij de JAT-bus van justitie:  
 

‘Er waren vanavond maar twee aanhoudingen. Een gesprek met de coördinator DJI 
(Jatbus) wees uit dat in het hele toernooi 22 personen waren aangehouden aan het 
plein. Veel als gevolg van alcohol, belediging, en door rood lopen.’  

 
Volgens de politiemensen gold de vuistregel dat Oranjesupporters (ook het problematische 
deel) ‘de teleurstelling vaak thuis verwerkt’. Zij druipen af en zorgen veel minder voor 
problemen dan wanneer de winst moet worden ‘gevierd’. Al gezegd is dat de spanning wel 
toeneemt als de kampioenschappen vorderen. Een Nederland dat bijvoorbeeld in een halve 
finale zou worden uitgeschakeld zou weer wel een grotere kans op ordeverstoringen met zich 
meebrengen. Wederom was het regenachtig, wat volgens de politiemensen altijd een 
afremmende werking heeft op ordeverstoringen42. Volgens de waarnemers hing er geen 
moment een gespannen sfeer. 
 
Samenvattend wezen de observaties in Den Haag uit dat: 

– de politie volgens een plan van aanpak te werk ging 
– de politie goed geïnstrueerd de straat op ging 
– er tijdens de wedstrijden nauwelijks politiemensen en publiek op het plein waren 
– de politie een hoogprofiel aanpak hanteerde (cf. Adang en Stott, 2004; Adang, 2006) 

en er veel politie op de been was 
– de politie zich liet bijstaan door buurtbewoners (flyers uitdelen) en 

justitiemedewerkers (afhandelen arrestanten) 
– de weersomstandigheden (regen!) mogelijk remmend hebben gewerkt op eventuele 

ordeverstoringen 
– ook in de praktijk op straat de tolerantiegrenzen laag waren en de pakkans bij 

normoverschrijding hoog 
– de politie een duidelijk nultolerantiesignaal wilde afgeven  

 
 
5.3 Casus Korenmarkt (Arnhem) 
Net als in Den Haag aan het Jonckbloetplein deden zich aan de Arnhemse Korenmarkt geen 
ongeregeldheden voor. Noch de pers (LexisNexis), noch de NIK-registraties of onze 
observaties wijzen daarop. Het grote verschil was natuurlijk wel de reputatie. Op grond van 
het verleden was het Jonckbloetplein een hotspot en de Korenmarkt nauwelijks. Dat mocht 
niet verhoeden dat de winkeliers en horeca in 2004 er niet gerust op waren dat het rustig zou 
blijven. Nu waren er minder zorgen vanuit de Arnhemse ondernemers. Desgevraagd gaven zij 
aan dat dit had te maken met de verhoudingsgewijs in Arnhem rustig verlopen Europese 
kampioenschappen in 2004. Waar het elders nog wel spannend was, daar bleef het in Arnhem 
rustig. Het was precies daarom dat de politie streefde naar een laagprofielaanpak met kleine 
eenheden van politiemensen (platte pet), levende have (paarden) en opvallende 
politievoertuigen. Daarmee moest het signaal worden afgegeven dat de politie er weliswaar 
was, maar rekening hield met een positief verloop. Er stonden op geen enkel moment ME-
pelotons klaar zoals in Den Haag wel het geval was.  
  
Van de Arnhemse politie ontvingen we net als voor het EK 2004 de meldingen uit BPS, ook 
van de niet-speeldagen van Oranje. Het gaat daarbij om de periode van 11 juni (de eerste 
                                                 
42 Zie ook de casus Nieuwegein, de rotonde bij Batau. Daar werd in 2004 het ME-optreden afgebroken. 
Ordeverstoorders maakten zich uit de voeten vanwege de harde regen.  
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speeldatum van oranje) tot en met de uitschakeling van oranje op zondag 25 juni. De 
speeldagen zijn weer gemarkeerd. We hebben zowel gegevens op regioniveau (tabel 10), van 
de binnenstad (tabel 11) Arnhem-centrum (tabel 12) als het district Arnhem Veluwezoom 
(tabel 13). Het totaal aantal meldingen in de hele politieregio schommelt in de 
onderzoeksperiode tussen 420 en 640. Het maximum valt samen met de wedstrijd Nederland - 
Ivoorkust. Als we in de andere tabellen diezelfde datum in beschouwing nemen, dan blijkt er 
op die datum echter weinig aan de hand. Over de hele linie doen zich geen opvallende pieken 
(of dalen) voor die wel eens zouden kunnen samenhangen met het onderscheid speeldagen en 
niet-speeldagen van oranje. In het door de politie aangeleverde bestand kon ook worden 
gezocht op tijdstippen en de straat waar de melding plaatshad. Daaruit blijkt dat zich op de 
Korenmarkt vlak voor, tijdens en vlak na de wedstrijden van oranje geen bijzondere 
meldingen voordeden. Dat is conform het beeld dat ook de media, NIK en onze eigen 
observaties schetsen. Net als in Den Haag speelde daarbij ook de weersomstandigheden een 
rol.  
 
 
Tabel 10: Regio Gelderland-Midden, meldingen43 (WK 2006) 
 
 
 Juni                
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 totaal
totaal 490 588 595 548 632 640 585 420 623 602 529 572 607 512 445 8388 

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
 
Tabel 11: Arnhem (binnenstad), meldingen (WK 2006) 
 
   Juni                               
Gebiedscluster Wijkcluster 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 totaal
Binnenstad Binnenstad I 5 21 26 17 18 12 18 17 28 22 13 22 21 16 12 268 
  Binnenstad II 19 12 4 9 15 22 14 14 7 11 10 18 19 15 23 212 
  Binnenstad III 5 6 8 5 6 3 6 6 5 5 4 5 5 8 7 84 

totaal   29 39 38 31 39 37 38 37 40 38 27 45 45 39 42 564 

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
 
Tabel 12: Arnhem-centrum, meldingen (WK 2006) 
 
   Juni                               
Gebiedscluster Wijkcluster 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 totaal
Centrum Spoorhoek/Spijkerkwartier 6 15 11 15 28 9 9 13 13 16 9 12 12 10 9 187 
  Geitenkamp 9 7 6 7 5 13 2 4 8 7 3 5 9 2 7 94 
  Klarendal Zuid 6 9 5 3 7 6 3  7 8 3 5 6 2 2 72 
  Klarendal Noord   9 4 6 10 6 3 4 1 7 4 10 7 2 3 76 
totaal   21 40 26 31 50 34 17 21 29 38 19 32 34 16 21 429 

 
Bron: Gelderland-Midden, BPS 

 
                                                 
43 De gemarkeerde data in de tabellen 5,6 en 7 zijn de speeldata van Oranje.  
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Tabel 13: district Arnhem Veluwe Zoom, meldingen (WK 2006) 
 
 Juni                               
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 totaal
totaal 187 270 251 246 295 267 233 182 269 281 210 287 242 208 188 3616 

 
 

Bron: Gelderland-Midden, BPS 
 
Werkwijze observaties in Arnhem 
Net als in Den Haag werd aan De Korenmarkt steeds gewerkt met meerdere observanten. 
Zowel tijdens de wedstrijd op 21 juni tegen Argentinië, als de wedstrijd tegen Portugal waren 
drie observanten ter plaatse. Het betrof steeds een onderzoeker44 en twee studenten van de 
Politieacademie. Net als in Den Haag werden de observaties voorgesproken met de lokale 
politie. De onderzoekers meldden zich steeds vooraf bij de chef van dienst en gingen daarna 
naar de Korenmarkt, waar zij hun observaties deden. Er was geen grootschalige briefing zoals 
in Den Haag en er was ook geen expliciet plan van aanpak. De politie wilde vooral op de 
achtergrond aanwezig zijn, zij kon in een noodsituatie snel ter plaatste zijn met een SGBO-
optreden, maar wilde het signaal afgeven dat alles rustig en normaal was.  
 
Nederland-Argentinië; 21 juni: 0-0 
In Arnhem werd op deze dag geobserveerd van 20.00 uur tot 23.15. De observaties in Den 
Haag stopten op een later tijdstip, omdat het zwaartepunt van de politieactie daar vlak na het 
beëindigen van de wedstrijd lag. Verder was de werkwijze identiek en werden ook in Arnhem 
zowel systematische als etnografische observaties verricht. Waar nodig en mogelijk maken 
we direct een vergelijking tussen Arnhem en den Haag op deze dag.  
 
Wat direct opviel in Arnhem was de omvang van het aanwezige publiek. Waar zich dat in 
Den Haag aan het Jonckbloetplein beperkte tot enkele tientallen per waarnemingsmoment 
(steekproef) en er in totaal die avond ongeveer 300 man werden waargenomen, daar werden 
in Arnhem in totaal 7.300 personen geteld (inclusief dubbeltellingen). Dat komt neer op 
gemiddeld 520 personen per steekproef. Er stonden dus steeds gemiddeld 520 personen op de 
Korenmarkt. Al gezegd met betrekking tot Den Haag is dat de observanten om het kwartier 
een ‘snapshot’ namen. Zij verdeelden de locatie in een aantal sectoren, omwille van de 
overzichtelijkheid en behapbaarheid. Zij telden wat ze waarnamen aan de hand van een aantal 
categorieën (zie vorige paragraaf). De waarnemingen van de drie observanten werden steeds 
bij elkaar opgeteld. Verder bestond het publiek uit horecabezoekers (waaronder studenten, 
dertigplussers en stamgasten) en veel minder uit passanten (bijvoorbeeld de nieuwsgierige 
groepen jongeren aan het Jonckbloetplein).  
 
De grotere omvang van het publiek in Arnhem moet uiteraard worden verklaard door het 
verschillende karakter van de locaties. Het Jonckbloetplein is een verkeersplein waar mensen 
zich normaliter niet lang ophouden en de Korenmarkt is heel nadrukkelijk een 
uitgaanscentrum met veel horeca.  
 
Dan de aantallen politiemensen: in totaal werd er op die avond bijna honderd keer een 
politiefunctionaris waargenomen (inclusief weer de dubbeltellingen), wat neerkwam op 
gemiddeld zeven politiemensen per meetmoment. Over de hele avond bekeken werden er drie 
politievoertuigen waargenomen aan de Korenmarkt. Dat duidde er op dat daadwerkelijk een 
                                                 
44 Die per gsm in contact stond met de ‘onderzoekerseenheid’ in den Haag.  
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laagprofielstrategie was toegepast. Wel viel op dat er voortdurend werd gesurveilleerd met 
een koppel politiemensen met paarden. Dat koppel stond het merendeel van de avond op een 
vast punt op de Korenmarkt. Verder werden er 23 waarnemingen gedaan van positieve 
interacties tussen politie en publiek (er waren geen negatieve interacties) en er werden twaalf 
waarnemingen gedaan van zich luidruchtig gedragende Oranjesupporters. Die luidruchtigheid 
onderstreepte volgens de observanten de prettige sfeer, er was nooit sprake van spanning of en 
broeierige sfeer. Een andere groot verschil, dat daarmee samenhing, was dat het publiek 
grotendeels in oranje was uitgedost en speciaal naar de Korenmarkt kwam om de wedstrijd te 
kijken. Aan het Jonckbloetplein troffen we maar weinig Oranjesupporters aan, want het 
publiek bestond daar hoofdzakelijk uit voorbijgangers en groepen (allochtone) jongeren die 
(nieuwsgierig) polshoogte kwamen nemen. Hoewel we eerder rapporteerden dat het Haagse 
Jonckbloetplein was blauwgeverfd en er in Arnhem een meer laagprofiel strategie werd 
toegepast, werden er uiteindelijk door de bank genomen even vaak politiemensen 
waargenomen (hoewel in Arnhem iets minder lang werd geobserveerd). In elke stad telden we 
er op deze wedstrijdavond in totaal honderd en ook het gemiddelde aantal agenten per 
waarneming liep niet erg uiteen. De uitleg daarbij is niet ingewikkeld. In Den Haag begon de 
politieactie pas na de wedstrijd (vanaf 22.45 uur) terwijl in Arnhem de hele avond door vanuit 
een laagprofielbenadering werd gesurveilleerd. Al gezegd is, dat voor en tijdens de wedstrijd 
nauwelijks politie aanwezig was aan het Jonckbloetplein. Zo kan het, dat per saldo evenveel 
agenten werden waargenomen en het gemiddelde aantal agenten per keer niet bijster afweek.  
    
Over het uitblijven van ongeregeldheden rapporteerde een observant:  
 

‘Er waren geen incidenten. Er waren alleen maar positieve interacties tussen agenten 
en publiek. De Oranjesupporters waren erg gericht op de groep waarmee ze zelf 
gekomen waren en groepen trokken zich daarom weinig van elkaar aan.’ 

 
Volgens de observanten kwam de totale politie-inzet aan de Korenmarkt die avond neer op 
twee bikers (politiemensen per mountainbike), twee ruiters, een dienstauto met twee 
politiemensen en nog eens drie surveillanten. Ook in Arnhem waren de weersomstandigheden 
slecht. Waar het in Den Haag regende, daar begon het in Arnhem enigszins te betrekken en 
het begon te waaien later op de avond. Dat leidde ertoe dat een deel van het publiek na de rust 
al vertrok; waarschijnlijk naar een kroeg of naar huis om de wedstrijd verder te bekijken. Na 
de wedstrijd ging ook het overgebleven publiek vrij snel en geruisloos naar huis.  
 
Portugal-Nederland; 25 juni: 1-0 
Het eerste dat opviel aan deze avond is dat het minder druk was op de Korenmarkt dan met de 
wedstrijd tegen Argentinië. Toen werden nog gemiddeld ruim 500 personen bij elke 
waarneming geteld en in totaal die avond ruim 7.000. Nu werden er gemiddeld 140 geteld en 
in totaal de hele avond ruim 2.000 personen. Een waarschijnlijke verklaring ervoor was het 
slechte weer. Het regende en het waaide hard, waardoor velen er waarschijnlijk voor kozen de 
wedstrijd thuis te bekijken. De observaties duurden deze keer van 20.00 uur tot 23.45 uur. De 
observanten merken alle drie op dat de politie-inzet niet wezenlijk verschilde van de vorige 
keer en dus laagprofiel was. Het verschil was de afwezigheid van de paarden en de 
aanwezigheid van een hondengeleider, die zich vooral tegen het einde van de wedstrijd liet 
zien. De observanten (vooral de twee politiestudenten) vonden de aanwezigheid van de hond 
niet passen bij een laagprofielstrategie, temeer omdat er volgens hen geen aanleiding was om 
een hond in te zetten. Tussen kwart over elf en kwart voor twaalf werd de hondenwagen met 
hond vrij prominent op de Korenmarkt gestationeerd.  
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De sfeer was iets minder ontspannen dan tijdens de wedstrijd Nederland - Argentinië. Toen er 
overlast dreigde te ontstaan door dronken bezoekers, werden die bezoekers door de politie 
verzocht elders hun heil te zoeken. Dat leidde niet tot noemenswaardige problemen. Ook na 
de wedstrijd sloeg de sfeer niet om en dat terwijl Nederland toch was uitgeschakeld. Ook nu 
bleven er geen mensen hangen op de Korenmarkt na afloop van de wedstrijd. Mensen 
vertrokken vlot naar elders, zonder problemen.  
Vergeleken met de keer ervoor werden er de helft minder politiemensen geteld. In totaal iets 
minder dan zestig en gemiddeld per meetmoment ongeveer 3,5. Dus er werd met andere 
woorden, wellicht vanwege het weer en minder publiek, een stuk minder gesurveilleerd.  
 
Samenvattend wezen de observaties in Arnhem uit dat: 

– de politie inzette op een laagprofielaanpak 
– er geen noemenswaardige incidenten werden waargenomen 
– de politie het signaal wilde afgeven dat zij er wel was, maar dat zij rekening hield met 

een ‘feestje’ en niet met ongeregeldheden.  
– er tijdens de wedstrijd Nederland - Portugal (de tweede observatie) een stuk minder 

mensen op het plein waren  
– ook in Arnhem weersomstandigheden een rol speelden bij het publieksgedrag 
– groepen supporters vooral op elkaar gericht waren en er weinig onderlinge interactie 

tussen groepen was  
– het publiek in Arnhem bestond uit horecabezoekers die doelbewust voetbal kwamen 

kijken (anders dan in Den Haag waar passanten, deels toevallig en deels doelbewust 
poolshoogte kwamen nemen om te zien wat er op het plein gebeurde).  
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6. Conclusies 
 
 
Een Europees of wereldkampioenschap voetbal is een “wederkerend evenement” dat elke 
twee jaar terugkomt en in sommige opzichten vergelijkbaar is met andere wederkerende 
evenementen als jaarwisseling, Koninginnedag of carnaval. Op de meeste plaatsen in 
Nederland is tijdens een EK of WK sprake van ludieke uitingen die carnavalesk aandoen en 
niet bepaald met gevaar worden geassocieerd. De kans op incidenten is echter niet te 
verwaarlozen en het gedrag van supporters in Nederland leidt regelmatig tot verstoringen van 
de openbare orde. Het onderzoek geeft aanleiding om het beeld van de oranjethuissituatie aan 
te vullen en aan te scherpen. Niet alleen voor onderzoek, maar ook voor de politiepraktijk is 
het essentieel om een verschijnsel te doorgronden. Daarmee wordt de kans op effectieve 
beïnvloedingsmogelijkheden en een werkzame beleidstheorie vergroot. 
 
 

1. De thuissituatie is op zichzelf een wereldwijd fenomeen, dat de laatste jaren sterker is 
geworden door de (voetbalgerelateerde) commercie, het geringe aanbod van 
toegangsbewijzen, de toename van al dan niet als evenement georganiseerde public 
viewing-locaties en de particuliere verkoop van steeds groter worden beeldschermen 
die ‘spontane’ buurtfeesten (met een kans op uit de hand lopen) in de hand werken.  

2. Het gangbare beeld en het beleid lijken vooral gericht op horecalocaties en 
woonbuurten waar de kans bestaat dat festiviteiten en evenementen uit de hand 
dreigen te lopen. Dat hoeven niet per se ook grootschalige verstoringen van de 
openbare orde te zijn. Bekend is dat daarnaast zeer geregeld ook ‘kleine irritaties’ en 
spanningen bij het publiek voorkomen, bijvoorbeeld ten aanzien van oranje 
versieringen (de buren willen bijvoorbeeld niet meedoen). Burenruzies en 
vechtpartijen zijn soms het gevolg. Ook is wel bekend dat er tijdens het toernooi soms 
spanningen zijn tussen autochtone Nederlanders en allochtonen of tussen verschillende 
allochtone groepen, in verband met winst of verlies van hun nationale voetbalteam.  

3. Hoewel de kranten daarover ook hebben gerapporteerd is het kennelijk minder bekend 
dat de oranjethuissituatie niet alleen geweld en vernielingen met zich meebrengt, maar 
dat er ook geregeld verkeersblokkades plaatsvinden en soms zelfs plunderingen, zoals 
in Oss. Hoewel tijdens het ene toernooi meer incidenten zijn dan tijdens het andere, 
gebeurt er altijd wel iets. Ook tijdens het WK Duitsland, was weer sprake van een 
thuissituatie. Er waren ongeregeldheden in Hoogeveen en ook in Alphen aan de Rijn 
en op andere locaties was het spannend.  

4. Een aantal factoren lijken een rol te spelen bij het moment waarop de kans op 
incidenten groter is: 

a. vroegtijdige uitschakeling. Bij vroegtijdige uitschakeling kan de thuissituatie 
“als een nachtkaars uitgaan” en wordt de teleurstelling wordt in stilte verwerkt, 
maar soms worden uit frustratie de duur aangeschafte attributen verbrand of is 
men snel geprovoceerd door feestvierende aanhangers van landen, die nog in 
het toernooi zitten. 

b. Succes. De kans op ordeproblemen is grosso modo bij winst groter dan bij 
verlies, en in toenemende mate naarmate het nationale elftal verder komt in het 
toernooi. 

5. Er is bij de oranjethuissituatie sprake van wederkerende ‘hotspots’. Hoewel in principe 
overal uitbarstingen en incidenten kunnen plaatshebben, valt steeds een betrekkelijk 
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vast aantal locaties op vanwege incidenten. Opvallend aan deze locaties is dat het vaak 
gaat om verkeersknooppunten (rotronde, kruispunt) en niet alleen om horecagebieden 
of binnensteden.  

6. Het gaat bij de Oranjethuis-incidenten niet altijd om uit de hand gelopen feestvreugde 
of teleurstelling vanwege een uitschakeling. Op sommige ‘hotspots’ is het publiek 
doelbewust uit op ongeregeldheden en op een conflict met de politie. Kennelijk bieden 
de voetbalkampioenschappen een kans om ‘te knokken met de politie’. Het 
doelbewust op zoek gaan naar confrontaties wordt extra versterkt door de reputatie die 
veel hotspots hebben. ‘Op locatie x kun je matten met de politie’. Er is sprake van een 
zichzelf herhalend verschijnsel, vooral wanneer het publiek meent dat er nog 
‘rekeningen’ open staan bij andere groepen, bijvoorbeeld bij de politie. Er is daarmee 
tijdens voetbalkampioenschappen een gelegenheidsstructuur voor doelbewuste 
ordeverstoorders. Een vergelijking met andere wederkerende gebeurtenissen als 
oudejaar en Koninginnedag lijkt in dat opzicht vanzelfsprekend (Adang & van der 
Torre, 2007)45.  

7. Ordeverstoorders zijn vooral jeugdigen, waaronder ook clubhooligans. Dat impliceert 
een vermenging met andere sociale problematiek: de thuissituatie is deels (ook) 
jeugdproblematiek en deels een problematiek van clubhooligans. Clubhooligans 
worden verondersteld weinig op te hebben met landenvoetbal. Zo zorgt een WK 
ervoor dat jouw eigen club ‘mensen moet leveren’ die ook nog eens samen moet 
voetballen met voetballers van ‘vijandige teams’. Toch (of juist daarom?) hebben 
clubhooligans met enige regelmaat een aandeel in de Oranjethuissituatie.  

8. Ook supporters van andere deelnemende landen, die in Nederland verblijven of op 
doorreis zijn, zoals mensen van Turkse, Marokkaanse, Italiaanse of ex-Joegoslavische 
afkomst, Poolse arbeiders of Duitse toeristen kunnen betrokken raken bij incidenten, 
als dader of als slachtoffer. Mede afhankelijk van het verloop van het toernooi kunnen 
onderlinge wrijvingen tot confrontaties leiden. Sinds 2004, en de moord op Theo van 
Gogh wijzen incidenten waarbij Lonsdalejongeren en allochtone jeugd betrokken 
waren erop dat er een relatie kan ontstaan tussen de oranjethuissituatie en etnische 
polarisatie bij jeugdgroepen. 

9. De mate waarin korpsen voor het WK 2006 voorbereidingen troffen ten aanzien van 
de oranjethuissituatie was vooral ingegeven door eerdere incidenten en ervaringen 
met oranjethuis. Die maakten dat dit probleem vooral op de agenda stond van korpsen 
en politiedistricten die eerder met het probleem werden geconfronteerd.  

10. Eerdere incidenten hadden een grotere invloed op de voorbereidingen dan 
bijvoorbeeld risicoanalyses of evaluaties.  

11. In de landelijke risicoanalyse van het KLPD werd aandacht geschonken aan de 
oranjethuissituatie. Daarin werden de lokale omstandigheden en het lokale beleid 
verondersteld belangrijke factoren te zijn bij de kans op incidenten en de (de)escalatie 
daarvan. Daarnaast zou vooral het wel of niet deelnemen van landen als Marokko en 
Turkije, met grote migrantengemeenschappen in Nederland, veel verschil uitmaken 
waar het de kans op ordeproblemen betrof. Vooral in het Nederland van 2006, waarin 
de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen onder invloed van en felle 
integratiediscussie waren aangescherpt, kon een voetbalkampioenschap wel eens 
leidden tot ongeregeldheden. Zo was de verwachting. Ook de aanwezigheid van grote 
groepen mensen op een enkele locatie zou risico’s met zich meebrengen. Vandaar de 
richtlijnen in veel gemeenten ten aanzien van de grootte en de locatie van 
beeldschermen waarop het publiek de wedstrijd kon volgen.  

                                                 
45 Precies om die reden heeft het Lectoraat een onderzoeksprogramma geïnitieerd met returning events als 
onderwerp van studie.  
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12. De mate waarin aandacht werd besteed aan het probleem verschilde sterk bij de 
onderzochte korpsen en ook binnen de korpsen was de oranjethuissituatie niet overal 
even ‘hot’. Naarmate een korps of de lokale politie in het verleden meer ervaring had 
op gedaan met incidenten, had het fenomeen meer prioriteit. Dat bleek dan ook vaak 
uit de adviezen die politie gevraagd en ongevraagd gaf aan het plaatselijke 
gemeentebestuur. Zo waren er in bepaalde steden niet alleen richtlijnen ten aanzien 
van beeldschermen; er waren ook zogeheten aanwijsgebieden waarbinnen alcohol en 
samenscholingen werden verboden op basis van de Algemeen Plaatselijke 
Verordening.  

13. Voor de meeste korpsen was het ‘business as usual’, al helemaal toen duidelijk was 
dat Marokko en Turkije niet zouden deelnemen aan het kampioenschap. Er waren bij 
de meeste korpsen geen speciale voorbereidingen. Zij toonden zich afwachtend, 
getuige de veelgehoorde uitspraak in de interviews dat men de ‘NIK/RIK-lijn 
uitluisterde’. De korpsen gingen grosso modo uit van een mooi voetbalfeest. Zij zagen 
geen aanleiding om zich zorgen te maken, totdat de situatierapportages en andere 
informatie van het RIK en het NIK het tegendeel zouden bewijzen.  

14. Als er al aandacht nodig was voor het probleem, dan werd de oplossing vaak gezocht 
bij bestaande maatregelen. Denk aan het referentiekader Conflict- en Crisisbeheersing 
dat een standaard politiebeleid voorstaat bij openbare ordehandhaving en Hooligans in 
Beeld om potentiële probleemveroorzakers te ontmoedigen. De speciale focus op 
oranjethuis was vooral landelijk, zo bleek uit de instelling van een aparte landelijke 
politiewerkgroep door de Raad van Hoofdcommissarissen waarin (mede) aandacht 
werd besteed aan het fenomeen. Al gezegd is dat deze speciale focus ook te vinden 
was bij de korpsen die in het verleden nare incidenten kenden. 

15. Hoewel in het referentiekader CCB nadrukkelijk ook waarde wordt gehecht aan 
evalueren van politieoptreden, was nergens in de onderzochte korpsen sprake van een 
duidelijke link tussen eerdere evaluaties en te nemen politiemaatregelen. De 
inschatting van (het rendement van) de te nemen maatregelen was vooral geënt op 
eerdere (praktijk)evaringen met oranjethuis en dus niet of veel minder op 
gestructureerde (zelf)evaluaties. 

16. Uit de krantenberichten over incidenten in voorgaande jaren blijkt dat de politie bij 
incidenten feitelijk veelal repressief en handhavend optrad om de rust terug te laten 
keren. Ook op locaties die eenmaal het predicaat hadden dat er een hoog risico was op 
ordeverstoringen was er voornamelijk sprake van een aanpak met een duidelijke 
zichtbaarheid van politie en een nultolerantie achtige benadering. In Den Haag werd 
deze aanpak aangevuld en versterkt met een gebiedsgebonden benadering en werd de 
buurt nadrukkelijk betrokken. Het dominante beeld was echter toch dat van 
handhaving en strakke tolerantiegrenzen. Deze aanpak leek effectief. 
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7. Aanbevelingen: Beïnvloedingsstrategieën voor de politiepraktijk 
 
Op basis van het aangescherpte beeld en verworven inzichten kunnen 
beïnvloedingsstrategieën van de politie (verder) worden verfijnd en aangepast. Wij doen tien 
aanbevelingen voor de aanpak van de oranjethuissituatie, uitgaande van de gedachte dat een 
goede voorbereiding en het alert volgen van de zich ontwikkelende situatie gedurende het 
toernooi in de lokale situatie, de kans op wanordelijkheden kleiner maakt.  
 

1. Organiseer een sense of urgency. Teruggrijpend op de titel van dit onderzoeksrapport: 
er is sprake van onderschatting van de impact van de Oranjethuissituatie. Het 
periodieke karakter van de oranjethuissituatie vraagt om een permanente plaats van dit 
soort situaties op de agenda van niet alleen politie, maar ook het (lokaal) bevoegd 
gezag. Het lijkt erop of elke twee jaar zowel het bestuur als de politie alert gemaakt 
moet worden op de thuissituatie en de mogelijke negatieve effecten op de openbare 
orde. De portefeuillehouder Voetbal en Conflict- en Crisisbeheersing van de Raad van 
Hoofdcommissarissen heeft een rol bij de tijdige agendering van dit onderwerp. Dit 
agenderen raakt aan de vierde politietaak: signaleren en adviseren. 

2. Beïnvloed gedrag van grote groepen publiek proactief door infrastructurele en 
verkeersmaatregelen, laagprofiel toezicht en vooraf gegeven informatie over (onder 
meer) wat geoorloofd is en wat niet. Er zijn in het verleden goede ervaringen 
opgedaan in gemengde wijken, door vooraf de betrokken groeperingen actief samen te 
brengen in de aanloop van de festiviteiten en gemixt de wedstrijden van elkaars landen 
te bekijken op de wijklocatie. 

3. Analyseer het type dader dat zich in de thuissituatie manifesteert. Hierdoor kan een 
volgende keer beter worden geanticipeerd op potentiële risicogroepen en –individuen, 
zodat de angels er uit kunnen worden gehaald. Besteed gericht aandacht aan potentiële 
risicogroepen en –individuen, die in de thuissituatie een gelegenheid zien strafbaar 
gedrag te plegen. 

4. Ben alert op etnische polarisatie, vooral bij jeugdige landensupporters, versterkt door 
reeds bestaande maatschappelijke tendensen. Ga vroegtijdig de interactie met 
betrokken groepen aan en besteed aandacht aan polarisatie in de risicoanalyse. Zo kan 
ingeschat worden welke tijdige interventies moeten worden gepleegd. 

5. Voer een gericht hotspotbeleid. Historisch gezien zijn lokaal locaties bekend, waar 
groepen mensen gezamenlijk de wedstrijden volgen. Besteed aandacht aan de 
‘historische’ hotspots: bijvoorbeeld het plein of de rotonde waar met enige regelmaat 
kans is op openbare ordeproblemen. Van belang is om daarbij niet alleen politieel in te 
steken (en een gericht maatwerkbeleid te voeren), maar ook partners van de politie 
nadrukkelijk in de voorfase al te betrekken bij het voorkomen van escalaties. 

6. Schat van te voren in of vermenging van publiek met verkeer geen gevaarlijke situaties 
oplevert en afzetting van de hotspot een toe te passen mogelijkheid is. Indien er vooraf 
locaties bekend zijn, waar massaal in de publieke ruimte de wedstrijden worden 
gevolgd, is het verstandig geen vermenging met verkeer te laten plaatsvinden. Dit leidt 
tot gevaarlijke situaties en irritaties. Ten aanzien van feestende stoeten auto’s na een 
overwinning, Zuid-Europees gedrag, dat steeds meer gekopieerd wordt, zijn er goede 
ervaringen met facilitering en begeleiding van dit gebeuren opgedaan. Vooral bij 
autostoeten is scheiding met grote groepen voetgangers van belang. 

7. Ben aanwezig op plaatsen waar zich grotere groepen verzamelen. Goede ervaringen 
zijn opgedaan met het tijdig aanwezig zijn van politie, die in interactie met het 
aanwezige publiek “met de wedstrijd of de reactie daarop meegroeit”. Ook kan op die 
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wijze informatie worden gegenereerd over de ontwikkeling van de situatie en kan men 
zich zo focussen op de daadwerkelijke hotspots. 

8. Wissel lokale evaluaties en risicoanalyses uit en analyseer deze. Zo ontstaat een 
nationaal overzicht van factoren die van invloed zijn op de thuissituatie. Dit leidt tot 
een verfijning en actualisering van de risicoanalyse, die om de twee jaar kan worden 
gebruikt. Ook als Oranje zich niet plaatst, dient deze risicoanalyse, gelet op de 
betrokkenheid van aanhangers van andere landen, die hier verblijven, steeds te worden 
uitgevoerd. 

9. Verfijn de registratie van lokaal naar centraal en vice versa (de NIK-RIK lijn) rond de 
thuissituatie ten behoeve van deze continue informatievoorziening. 

10. Stel voorwaarden aan zogenaamde public viewing zones waar grotere groepen 
liefhebbers wedstrijden bekijken op (semi-)publieke plaatsen. Tijdens het WK in 
Duitsland zijn goede ervaringen opgedaan met zogeheten afgesloten fanzones, waarbij 
duidelijke regels waren gesteld over voorwaarden voor toelating, maximale capaciteit, 
gedrag (“huisregels”) en (particulier) toezicht. Ook is bij dit concept rekening te 
houden met aan- en afvoer van bezoekers en toezicht om het terrein heen. Er dienen 
crowd managament scenarios te zijn voor plotselinge uitval van beeld of geluid en 
verslechterende weersomstandigheden. Open, voor iedereen toegankelijke public 
viewing zones kunnen leiden tot overcrowding en werken wanordelijkheden in de 
hand. Daarom raden we ongereguleerde ‘open’ public viewing zones af.  
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Bijlage 1: tabellen observaties  
 
1. Nederland-Argentinië, Jonckbloetplein, Den Haag, 21 juni 2006 (0-0) 
  
      supporters Interactie sup. interactie pol-sup     Incident   
Nr tijdstip supp. politie overig polvrtgn luid agr./geweld  (+) (-) (+) (-) incident betrkk interventie geweld 
1 20.30 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 21.00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 21.15 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 21.30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 21.45 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 22.00 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 22.15 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 22.30 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 22.45 2 19 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 23.00 0 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 23.15 6 22 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 23.30 4 21 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 23.45 1 26 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  21 115 274 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Uitleg : 
Nr = nummer van de sample 
Tijdstip = tijdstip waarop het sample werd genomen 
Supp. = aantal waargenomen personen duidelijk herkenbaar als Oranjesupporter 
Politie = aantal waargenomen, geüniformeerde politiemensen  
Overig = aantal derden, waargenomen personen die niet herkenbaar waren als 
supporter of politiefunctionaris 
Polvrtgn = aantal politievoertuigen als dusdanig herkenbaar (ook fietsen en paarden 
werden tot deze categorie gerekend)  
 

 
Luid = aantal supporters die zich luidruchtig gedragen (roepen, schreeuwen, 
ongeacht de emotie) 
Agr./geweld = aantal supporters dat zich agressief en/of gewelddadig gedraagt. 
Interactie sup. = aantal positieve of negatieve interacties tussen supporters 
Interactie politie- supporters = aantal postitieve of negatieve interacties tussen politie 
en supporters  
Incident = aantal openbare orde incidenten met aantal betrokkenen, politie-
interventies en geweldstoepassing politie 
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2. Nederland- Argentinië, Korenmarkt, Arnhem, 21 juni 2006 (0-0)  
 
      supporters Interactie sup. interactie pol-sup     Incident   
Nr tijdstip supp.  politie overig polvrtgn luid agr./geweld  (+) (-) (+) (-) incident betrkk interventie geweld 
1 20.00 190 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
2 20.15 320 4 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
3 20.30 380 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 20.45 570 6 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
5 21.00 700 12 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 
6 21.15 800 8 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
7 21.30 820 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8 21.45 740 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 22.00 640 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 22.15 590 6 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
11 22.30 570 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
12 22.45 520 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
13 23.00 320 11 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
14 23.15 140 6 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
hele avond 7300 95 28 3 12 0 8 1 23 0 0 0 0 0 
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3. Nederland-Portugal, Jonckbloetplein, Den Haag, 25 juni 2005,  
 
 
      supporters Interactie sup. interactie pol-sup     Incident   
Nr tijdstip supp. politie overig polvrtgn luid agr./geweld  (+) (-) (+) (-) incident betrkk interventie geweld 
1 20.30 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 21.00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 21.15 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 21.30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 21.45 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 22.00 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 22.15 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 22.30 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 22.45 2 19 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 23.00 0 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 23.15 6 22 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 23.30 4 21 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 23.45 1 26 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  21 115 274 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Nederland-Portugal, Korenmarkt, Arnhem 
 
 
    burger/honden supporters Interactie sup. interactie pol-sup     Incident   
Nr tijdstip supp. politie overig polvrtgn luid agr./geweld  (+) (-) (+) (-) incident betrkk interventie geweld 
1 20.00 170 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 20.15 110 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 20.30 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 20.45 120 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 21.00 140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 21.30 115 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 21.45 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 22.00 180 10 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
10 22.15 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 22.30 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 22.45 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 23.00 260 10 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
14 23.15 165 10 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
15 23.30 100 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 23.45 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  2262 56 6 8 0 0 1 0 10 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



Bijlage 2: Topiclist wederkerende evenementen 
 
 
Introductie en kennismaking 
 
Wat is de functie van de respondent? 
In welke verhouding staat de functie tot openbare orde en CCB? 
Hoe is CCB hier georganiseerd?  
 
Wederkerende evenementen I: EK en WK voetbal (Oranjethuissituatie) 
 

1. Wat verwacht u tijdens het komende WK?  
  

2. Welke prioriteit hebben voetbalkampioenschappen (EK en WK) in dit korps/deze 
gemeente in relatie tot het voorkomen van openbare ordeproblematiek? Waarom? 
Waaruit blijkt die prioriteit dan? 

 
3. In hoeverre spelen ervaringen en lessen uit het verleden een rol bij deze 

prioriteitstelling? 
 

4. Wat voor soort maatregelen in het kader van de openbare orde en CCB worden in 
deze regio/stad genomen ten aanzien van voetbalkampioenschappen (EK en WK)? Bv 
ook tav mediabeleid, communicatieplan en informatieproces?  

 
5. Wie zijn – per maatregel – betrokken en waarom? 

 
6. Welke afspraken zijn er intern en welke afspraken zijn er met externe partners?  

 
7. Is er een draaiboek anders dan het standaard CCB-handboek (maatwerk) voor 

EK/WK Voetbal? Mag ik daarover beschikken? 
 

8. Zijn er evaluaties van optreden/genomen maatregelen tijdens EK/WK? Wat blijkt uit 
die evaluaties (aandachtspunten en lessen)? 

 
9. Welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn hoopvol tav EK/WK (good practices)? 

Proactie, Preparatie, Preventie, Repressie, Nazorg 
 

10. Wat zijn de effecten op aanhoudingen en meldingen? Zijn er patronen? (evt. infodesk, 
evaluatierapporten)  

 
  



 1

Over de auteurs 
 
Prof. Dr. Otto M.J. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de 
Politieacademie, waar hij al sinds 1998 leiding gaf aan het door hem opgezette 
onderzoekprogramma Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties, gericht op de 
interactie tussen politie en publiek in potentieel gewelddadige en gevaarlijke situaties. Hij is 
tevens gasthoogleraar aan de School of Psychology van de Universiteit van Liverpool, 
Verenigd Koninkrijk (sinds 2004) en aan de Polishögskolan in Solna, Zweden (sinds 2006). 
Hij verricht onderzoek en adviseert politiekorpsen in een groot aantal landen waaronder 
Argentinië, België, Duitsland, Groot Brittannië, Oekraïne, Portugal, Zwitserland en Zweden. 
Hij is auteur van een groot aantal boeken en artikelen op het terrein van public order 
management en politieel geweldgebruik, waaronder Hooligans, autonomen, agenten (1998), 
Policing Euro 2000 (2001, met Christine Cuvelier), Beheersing van gevaar (3e druk 2005, met 
Jaap Timmer), Met alle geweld leren (2005) en Hoezo Rustig?! (2007, met Edward van der 
Torre). 
 
Dr. Eric J. A. Bervoets is senior-onderzoeker bij het COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement in Den Haag. Tijdens het onderzoek naar de Oranjethuissituatie was hij 
werkzaam als onderzoeker en docent bij de Politieacademie en lid van de Kenniskring 
Openbare Orde en Gevaarbeheersing. Hij promoveerde op het proefschrift Tussen respect en 
doorpakken: de politiële aanpak van Marokkaanse jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam 
(2006). Zijn aandachtsgebieden zijn openbare ordeproblematiek en jongeren, politiewerk in 
probleemwijken, jeugdcriminologie en evaluatiemethodologie (omwille van onderzoek naar 
good practices). In 2007 publiceerde Bervoets, samen met Anton van Wijk, Jeugd en politie, 
een bundel voor het politieonderwijs (Elsevier, 2007). In maart 2007 verscheen het boek Trots 
op Nederland: een studie naar Lonsdalejongeren in Venray, Zoetermeer en Aalsmeer (Van 
Wijk, Bervoets en Boers; Elsevier, 2007). In druk is een studie naar uitgaansgeweld en 
cameratoezicht in de Amsterdamse binnenstad (BJU, 2008).  
 
Drs. Carin J.T. Esman is bestuurskundige, afgestudeerd op het terrein van openbare orde 
problematiek. Na haar studie is zij lid geworden van de Onderzoeksgroep van de 
Politieacademie. Binnen het lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing is zij als lid van de 
Kenniskring zich aan het specialiseren op het gebied van grootschalig optreden. Ze is mede-
auteur van “ Spray met visie, visie op Spray” (2005) en het rapport over de “ Politionele 
aanpak bij voetbalwedstrijden in België” (2007). 
 
Wim A. J. van Oorschot is hoofdinspecteur van politie en programmamanager van het 
Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie en houdt zich bezig 
met kennisontwikkeling op (inter)nationaal niveau t.b.v. de politiepraktijk en het onderwijs. 
Hij begon ruim 30 jaar geleden als agent bij de gemeentepolitie en werd na 10 jaar 
leidinggevende, o.a. als plv. korpschef van de gemeentepolitie Deventer en lid van de 
districtsleiding binnen de regiopolitie IJsselland. Wim’s affiniteit ligt bij de openbare 
ordeproblematiek; van kleinschalige gevaarsituaties tot grote risicovolle gebeurtenissen en 
incidenten. Ruim 20 jaar kwam hij met de ME in het hele land, als Algemeen Commandant 
had hij de leiding over de politieinzet bij grote calamiteiten. Hij werkte vier jaar lang op 
(inter)nationaal niveau aan de voorbereiding, coördinatie en evaluatie van EURO 2000. 
Daarna heeft hij voor de Politieacademie nieuwe opleidingen en trainingsconcepten over 
openbare orde handhaving ontwikkeld en opgestart voor bachelors, masters en 
leidinggevenden. 
 



 2

 


