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Breda, 26 november 2018
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Gevolgen van nieuw incident waarbij SC Hoge Vucht betrokken is
Geacht college,
Met een laatste waarschuwing van de KNVB op zak, liep het gisteren toch weer
vreselijk uit de hand bij bij een voetbalwedstrijd van SC Hoge Vucht, voorheen Barca.
De door geweldsincidenten en betalingsproblemen geplaagde club uit Breda,
speelde gisteren uit bij Right-Oh in Geertruidenberg. Na een overtreding van een
speler van SC Hoge Vucht volgde een racistische opmerkingen vanaf de zijlijn. Dat
deed bij een aantal spelers van die club de stoppen doorslaan. De topscorer van SC
Hoge Vucht liep zelfs een slagaderlijke bloeding op toen hij door een ruit van een
schuifpuit trapte in een poging verhaal te gaan halen in de kantine. Door Right-Oh is
aangifte gedaan tegen SC Hoge Vucht voor vernieling.
De reactie van de KNVB laat nog op zich wachten. Gelet op recente uitlatingen van
de bond dat nieuwe incidenten niet getolereerd zullen worden, lijkt de kans echter
levensgroot dat SC Hoge Vucht uit de competitie gehaald zal worden. En dat juist op
een moment dat de Gemeente Breda op het punt staat te investeren in een nieuwe
kantine voor de club die per seizoen 2019/2020 verhuist naar sportcomplex ’t
Kadijkje waar ook Advendo speelt.
Ondertussen schittert wethouder sport Daan Quaars (VVD) door afwezigheid. Zelfs
landelijke media die inmiddels ook interesse hebben in het onderwerp, weigert hij te
woord te staan. Dit terwijl de hele gang van zaken veel vragen oproept. Niet alleen bij
andere voetbalclubs en scheidsrechters die vaak met knikkende knieën op bezoek
gaan bij SC Hoge Vucht, maar ook bij de inwoners van Hoge Vucht. Velen van hen
vinden dat de club die inmiddels de naam van hun wijk draagt, negatieve reclame is.
Wat SC Hoge Vucht of Barca volgens SP Breda nodig heeft is geen
naamsverandering, maar een mentaliteitsverandering. Natuurlijk zal er geprovoceerd
worden door andere teams. SC Hoge Vucht heeft nu eenmaal een slechte naam

opgebouwd, maar moet niet vergeten dat het dat aan zichzelf te danken heeft. Om
die negatieve spiraal te doorbreken is een lange periode zonder rotzooi noodzakelijk.
Het is echter de vraag of SC Hoge Vucht die tijd door de KNVB gegund is.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat is uw reactie op specifiek het incident van gisteren en de situatie bij SC
Hoge Vucht in het algemeen?
2. Waarom is wethouder sport Daan Quaars (VVD) tot nu toe onzichtbaar in de
discussie en weigert hij zelfs landelijke media te woord te staan?
3. Heeft u naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen al contact gehad
met de KNVB? Zo ja, wat is hieruit naar voren gekomen?
4. Heeft u recent contact gehad met SC Hoge Vucht en Advendo? Zo ja, wat is
hun reactie en staan beide clubs nog steeds achter de verhuizing?
5. Stel dat het einde oefening is voor SC Hoge Vucht, wat zijn dan de (financiële)
consequenties voor de gemeente en/of Advendo?
6. Wat zou het einde van SC Hoge Vucht betekenen voor de (probleem)jeugd
van de wijk? Welke alternatieven kunt u hen bieden?
7. Stel dat SC Hoge Vucht toch blijft voortbestaan, bent u dan bereid om
keiharde voorwaarden te stellen aan de club om toekomstige incidenten te
voorkomen? Zo ja, welke?
8. Bent u bereid deze vragen uiterlijk 18 december 2018, te beantwoorden zodat
het ook geagendeerd kan worden in het vragenhalfuur van de debatraad van
20 december 2018?
Met vriendelijke groet,

Bas Maes
Fractievoorzitter SP Breda

1) Zie bericht BN/DeStem, “Voetbalclub Hoge Vucht is nog één incident van een
royement af na massale vechtpartijen”, d.d. 12 november 2018

