
Beste Sarah, 

Zaterdag 21 maart staat de uitwedstrijd tegen AZ op het programma. Voor deze wedstrijd is een 

autocombi opgelegd. Tevens wordt vanuit de club de mogelijkheid geboden om per bus naar deze 

wedstrijd af te reizen.  

Vanuit Cambuur Culture hebben wij meermaals de regelgeving omtrent het georganiseerde 

busvervoer aan de orde gesteld. Vanwege meerdere redenen zien wij er de logica niet van in dat bij 

een wedstrijd waarvoor een autocombi wordt opgelegd, bij het georganiseerde busvervoer toch de 

strengere regels van een buscombi worden gehanteerd.  

Allereerst wordt een autocombi slechts opgelegd bij wedstrijden met een relatief laag 

veiligheidsrisico. Vanwege dit lagere veiligheidsrisico wordt meer vrijheid aan de supporters gegund 

dan bij wedstrijden waar een buscombi is opgelegd. Supporters wordt de gelegenheid geboden met 

eigen vervoer af te reizen naar de uitwedstrijd en zij mogen in de auto ook gewoon een biertje 

drinken. Echter, de supporters die toch per bus willen afreizen naar deze wedstrijden met een laag 

veiligheidsrisico wordt zonder enige goede reden de vrijheid een biertje te mogen drinken 

ontnomen. Voor deze supporters is het strenge buscombiregime van toepassing, zonder dat de 

veiligheidssituatie dit rechtvaardigt.  

Daarnaast is het ook nog eens zo dat supporters die bij een autocombi toch vrijwillig de bus pakken 

worden begeleid door enkele stewards. Waar supporters met de auto zonder enig toezicht van hun 

biertje kunnen genieten, mogen supporters die onder toezicht staan slechts een colaatje nuttigen. 

Om bovenstaande samen te vatten vinden wij het erg krom dat supporters die vrijwillig bij een 

autocombi de bus pakken, benadeeld worden ten opzichte van supporters die met de auto gaan.  

Wij willen dan ook bij dezen het verzoek neerleggen om voor de autocombi tegen AZ, bij wijze van 

proef, alcohol toe te staan bij het door de club georganiseerde busvervoer. Naar onze mening is deze 

wedstrijd bij uitstek geschikt om te experimenteren met soepelere regelgeving. Niet alleen is deze 

wedstrijd relatief dichtbij, ook is de kans op ongeregeldheden bij een wedstrijd tegen AZ bijzonder 

laag. 

Wij hopen op een positieve reactie. 

Met vriendelijke groet, 

SC Cambuur Culture 


