
Notulen  

overleg M.I.-side/Cambuur Culture van woensdag 11 februari 2015 over nieuw Cambuurstadion 

 

Alle supportersgroepen moeten worden betrokken bij het nieuwe Cambuurstadion 

De verschillende supportersclubs en –groepen van Cambuur hebben bij het nieuwe stadion 
verschillende wensen en belangen. Al is het natuurlijk wel zo dat deze belangen elkaar voor een deel 
overlappen. Iedereen is het erover eens dat alle supportersgroepen van Cambuur betrokken moeten 
worden bij het nieuwe stadion. 

 

Locatie 

Uit de door Cambuur Culture gehouden enquête blijkt dat een overgrote meerderheid van de 
supporters de voorkeur heeft voor een stadion aan het Cambuurplein (75%). Alleen als het financieel 
echt niet anders kan moeten we naar het WTC verhuizen. We willen openheid over de financiële 
onderbouwing ven beide locaties. 

 

Stadion 

Met betrekking tot het nieuw te bouwen stadion hebben zowel de vertegenwoordigers van de M.I.-
side als bij Cambuur Culture verschillende wensen.  

Het belangrijkste punt is dat de fanatieke supporters een eigen plek krijgen in het nieuwe 
Cambuurstadion. Dit betekent: 

1. Een eigen supportershome. Het nieuwe stadion moet plaats hebben voor twee 
supportershomes. Hiervan moet een in beheer komen bij de Kern van Cambuur, net zoals nu 
het geval is. Het andere supportershome moet worden beheerd door M.I.-Side en Cambuur 
Culture. 

2. Een eigen vak. Er moet een vak worden gecreëerd voor fanatieke supporters waarvan het 
kaartbeheer in handen komt van supporters. Dit ter bevordering van de sfeer. In Duitsland 
gebeurt dit ook al erg vaak. Wanneer wij een eigen vak krijgen heeft dit ook voordelen voor 
de BVO. Mensen die niet op een fanatiek vak thuishoren, zitten vaak zelf graag ook op een 
andere plek in het stadion.  

3. Eigen opslagruimte. Elke supportersgroep moet een eigen ruimte krijgen voor de opslag van 
spandoeken en andere materialen. 

  



Andere belangrijke punten met betrekking tot het stadion zijn: 

• Geen moderne betonbak. Dit past niet bij een club als Cambuur. Een Engels stadion in oude 
stijl heeft de voorkeur. Dit betekent en vierkant stadion, geen tweede ring, hoge lichtmasten 
en het liefst (half) open hoeken. Een beetje zoals we het nu ook hebben dus, alleen dan met 
wat verbeteringen. 

• Een staantribune 
• Tribunes tot aan het veld 
• Genoeg ruimte voor spandoeken 
• Echt gras  
• Kiosken en supportershomes moeten net als nu worden bemand door vrijwilligers. Dit moet 

niet worden uitbesteed aan een commerciële partij. 

 

Stadionverboden 

Een aantal supporters van Cambuur heeft een zeer langdurig stadionverbod van soms wel tientallen 
jaren. Voor deze supporters bestaat geen zicht op het einde van hun straf. Deze supporters worden 
aan de ene kant niet beloond wanneer zij zich goed gedragen. Aan de andere kant ‘voelen’ deze 
supporters de straf niet wanneer hun stadionverbod wegens wangedrag wordt verlengd. Wij zijn van 
mening dat dit voor zowel deze supporters, als ook voor de BVO en justitie, een onwenselijke situatie 
is. 

Hoewel dit niets te maken heeft met een nieuw stadion, zijn Cambuur Culture en M.I.-side het erover 
eens dat dit wel een mooi moment zou zijn om de deze groep supporters uitzicht te geven op een 
nieuwe kans, en deze supporters onder voorwaarden weer toe te laten in het stadion. 

 

Afspraak met Kern van Cambuur 

De Kern van Cambuur is op dit moment de enige gesprekspartner van de BVO met betrekking tot het 
nieuwe stadion. Afgesproken wordt om met de Kern van Cambuur om tafel te gaan om te praten 
over het nieuwe stadion.  

Maarten heeft al aangegeven dat de KvC openstaat voor een gesprek. Ook heeft hij aangegeven van 
mening te zijn dat niet alleen de KvC maar ook de overige supportersgroepen betrokken moeten 
worden bij het nieuwe stadion.  

Op korte termijn wordt een afspraak ingepland met de KvC. 

  


