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Huisreglement sc Heerenveen 

 
Inleiding 

 
Dit Huisreglement sc Heerenveen is door sc Heerenveen opgesteld ten einde een aantal doelen te 

verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en 

niet in de laatste plaats de toeschouwer, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een 

ordelijke wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in groepen) die de openbare orde 

en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang 

van het Nederlandse voetbal en dat van sc Heerenveen in het bijzonder, kunnen een gevaar 

opleveren voor personen. Teneinde een ordelijk verloop in de ruimste zin te bewerkstelligen en een 

dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te beteugelen heeft de sc 

Heerenveen de onderhavige regels opgesteld die een aanvulling zijn op de Standaard Voorwaarden 

van de KNVB. 

 
Artikel 1 Definities 

Stadion: Het Abe Lenstra stadion 

Toepassingsgebied:  Het terrein rondom het Abe Lenstra stadion inclusief aanrijroutes,    

  parkeerterreinen en het trainingscomplex Skoatterwâld (zie bijlage) 

Publiek: Personen die  zich  binnen   het  stadion   en/of  het  stadionterrein   van  

 sc Heerenveen bevinden, tijdens of rondom gespeelde voetbalwedstrijden,  

 en/of personen die een wedstrijd van sc Heerenveen bezoeken op basis 

 van een door sc Heerenveen afgegeven clubkaart dan wel via een door sc  

 Heerenveen verstrekte toegangskaart. 

 
Artikel 2 Standaardvoorwaarden KNVB 

De Standaardvoorwaarden van de KNVB worden hier als ingelast beschouwd en maken dus 

integraal deel uit van het Huisreglement van sc Heerenveen. 

 
Artikel 3 Aanvullende publieksregels  

Het is voor het publiek verboden om: 

3.1  het veld te betreden, zowel vooraf, tijdens als na afloop van de wedstrijd op straffe van    een 

geldboete van maximaal € 2.000,-; 

3.2  om één of meer trommel(s), fluitje(s),  vuvuzela(s),  laserpen(nen)  en  daarmee vergelijkbare 

instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke 

toestemming van sc Heerenveen; 

3.3   om te slaan en/of te schoppen tegen in het stadion geplaatste wanden, borden en deuren en 
beplating van de tribune; 

3.4  gedurende de wedstrijden, uit veiligheidsoverwegingen, zich op te houden op de trapopgangen 

van de tribunes alsmede op de tribunetrappen. 

 
Artikel 4 Bevoegdheid directie sc Heerenveen 

De directie van sc Heerenveen heeft op grond van dit Huisreglement sc Heerenveen een 

zelfstandige bevoegdheid tot het opleggen van sancties aan personen die deel uitmaken van haar 

publiek naar aanleiding van overtreding van de regels en voorwaarden genoemd in dit 

Huisreglement, door die betreffende persoon. 

 

Deze bevoegdheid bestaat naast (en is derhalve niet beperkt tot) de bevoegdheid die clubs reeds in 

artikel 10.2 van de Standaardvoorwaarden is toegekend.  
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Bovendien geldt deze bevoegdheid onverminderd het recht van de directie van sc Heerenveen om 

de beoordeling van de vermeende overtreding over te laten aan de KNVB, welke op basis van de 

Standaardvoorwaarden eveneens de bevoegdheid heeft om sancties op te leggen aan personen die 

deel uitmaken van het publiek van sc Heerenveen. 

De bevoegdheid van directie van sc Heerenveen tot het opleggen van sancties vervalt op het 

moment dat er voor de betreffende overtreding reeds een sanctie is opgelegd door de KNVB. Bij 

het opleggen van een lokaal stadionverbod en/of boete is de directie van sc Heerenveen niet 

gebonden aan de door de KNVB ter zake gehanteerde richtlijnen. 

 
Artikel 5 Voorlopige ordemaatregel  

5.1   De directie van sc Heerenveen zal op basis van een melding van politie en/of justitie   

omtrent een voetbal gerelateerd gepleegd strafrechtelijk feit, bij wijze van voorlopige ordemaatregel,  

de betreffende  persoon  de  toegang    weigeren  tot  haar  stadion  en  wedstrijden gedurende het 

onderzoek van politie en/of justitie. 

5.2   De  directie  van  sc  Heerenveen  is  gerechtigd  op  basis  van  een  redelijk  vermoeden van 
overtreding van dit huisreglement, bij wijze van voorlopige ordemaatregel, de betreffende persoon de 
toegang weigeren tot haar stadion en wedstrijden gedurende de beoordeling door KNVB of de 
Adviescommissie. 

 
Artikel 6 Adviescommissie 

Met uitzondering van de bevoegdheden op grond van artikel 7 van dit Huisreglement sc 

Heerenveen, legt de directie slechts sancties of maatregelen op in verband met overtreding van de 

regels en voorwaarden van dit Huisreglement sc Heerenveen, nadat zij ter zake is geadviseerd 

door de Adviescommissie. De samenstelling en werkwijze van de adviescommissie wordt nader 

geregeld in het “Reglement Adviescommissie sc Heerenveen”. 

 
Artikel 7 Bezoek uitwedstrijden 

7.1   Het bezoeken van uitwedstrijden  van  sc  Heerenveen  is  voorbehouden  aan  houders  van een 

geldige  (seizoen)clubkaart  van   sc   Heerenveen,   voorzien   van   een   uitregistratie   en daardoor 

persoonsgebonden. 

7.2     Een (seizoen)clubkaart wordt onmiddellijk ingetrokken indien de houder zijn/haar kaart   ter 

beschikking stelt aan een  derde  om  deze  daarmee  in  staat  te  stellen  uitwedstrijden  van  sc 

Heerenveen te bezoeken. 

7.3    Bezoekers van uitwedstrijden dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken tussen de 

clubs en hun bevoegde gezag in zake vervoersregelingen en (eventuele) andere risico beperkende 

maatregelen 

7.4  Een gekochte buskaart betekent dat de supporter alleen met de bus naar de wedstrijd kan, 

dit geldt ook voor een eigen vervoerkaart. Afreizen met een ander vervoersmiddel dan aangegeven 

op de kaart betekent een waarschuwing. Bij twee waarschuwingen kun je niet naar de eerstvolgende 

uitwedstrijd. 

 
Artikel 8 Terugkombeleid 

8. 1  Betrokkenen komen na afloop van een opgelegd onvoorwaardelijk stadionverbod, in 

principe weer in aanmerking voor een (seizoen)clubkaart. 

8. 2  Aan personen tegen wie meer dan 2 onvoorwaardelijke stadionverboden zijn opgelegd met 
een totale gezamenlijke duur van 48 maanden of meer, zal nimmer meer een seizoenclubkaart 
worden verstrekt. 

 
Artikel 9 Restitutie 
9.1 sc Heerenveen doet in geen geval restitutie op aangekochte kaarten ongeacht de reden. Dit geldt 
zowel voor losse toegangskaarten, seizoenkaarten en parkeerkaarten 
 
Heerenveen, december 2022 

De Algemeen Directeur 
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