Beste Feyenoorder,
Geweldig dat jij zondag (eindelijk) weer naar De Kuip mag. Iets om heel erg naar uit te kijken en hopelijk niet
voor de laatste keer dit seizoen. Toch dreigt het gevaar van thuiswedstrijden met minder of zelfs zonder
supporters, als er net als vorige week een aantal zaken niet goed gaat in het stadion. Daarom sturen we jou deze
brief met een belangrijke boodschap: Help je club door je zondag aan de regels te houden en houd 1,5 meter
afstand van je medesupporters!
Rondom de thuiswedstrijd tegen FC Twente werden de RIVM-regels ter bestrijding van het coronavirus niet
door alle aanwezige supporters nageleefd. Dit gold vooral voor de 1,5-meter afstand-maatregel. De burgemeester
van Rotterdam heeft Feyenoord daarop gewaarschuwd en laten weten dat dit niet nog een keer mag gebeuren.
Feyenoord doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat de regels komende zondag tegen ADO Den Haag
wel door iedereen worden opgevolgd. Zo zet de club meer dan 400 stewards in, die jou en je mede-supporters
erop kunnen wijzen om voldoende afstand te houden. Indien blijkt dat je in onze ogen bewust de RIVM-regels
en met name de 1,5-meter afstand-maatregel overtreedt, dan zal Feyenoord je kaart blokkeren en je daarmee de
mogelijkheid ontnemen om nog kaarten te claimen voor de komende wedstrijden.
Verder zal er sprake zijn van extra controles bij de opgang naar je vak en op het vak zelf. We vragen je ook zeer
nadrukkelijk om te gaan en blijven zitten op de stoel waarvoor je een kaart hebt gekocht en niet te zingen of
schreeuwen. We begrijpen dat dit allemaal minder gastvrij is dan gewenst. De club ziet zich echter genoodzaakt
om deze maatregelen te nemen, omdat er veel op het spel staat voor Feyenoord en haar supporters.
Thuis spelen zonder publiek en in een leeg stadion, dat wil niemand. Wij niet, jij niet, je mede-supporters niet en
zeker ook de spelers en staf niet. Bovendien is dit iets wat de club zich in financieel opzicht in deze toch al zeer
zware tijden niet kan permitteren.
De waarschuwing die we hebben gekregen is duidelijk: zondag is onze laatste kans!
Je club rekent op je.
Met vriendelijke groet,
Feyenoord Rotterdam

