
 
 

 

Beste spelers, trainers, leiders, vrijwilligers en ouders, 

 

V.V. “Steenbergen” ondersteunt Nix18 - de campagne die wijst op de verhoogde 

minimumleeftijd waarop jongeren van de wetgever mogen roken en alcoholhoudende drank 

mogen drinken. Deze nieuwe regels gelden uiteraard ook op ons sportpark. 

 

Tot voor kort ging onze vereniging soepel om met de wettelijk regels, maar Nix18 ondersteunen 

en alles bij het oude laten, dat kan natuurlijk niet. 

 

“Als je drank nodig hebt om ‘los’ te worden, of als je denkt dat je daar ‘gezelliger’ van wordt, 

hoop ik dat je je realiseert dat je helemaal oké bent zoals je bent. Ook als je een beetje verlegen 

of afwachtend bent. Er is ook plezier zónder bier. Als tiener heb ik nauwelijks alcohol gedronken; 

daarvoor was ik teveel gefocust op een carrière als profsporter. Later heb ik verstandig leren 

drinken, maar de dag dat ik Wimbledon won, heb ik me uiteraard flink aan de champagne 

gewaagd! Mijn dochter is 16, en zij vindt het behoorlijk ‘naaiend’ (zoals dat tegenwoordig heet) 

dat ze tot haar 18e moet gaan wachten. Alles wat niet mag, wil je als puber dus juist wél. 

Daarom moeten ouders en school eerlijk zijn over alcohol: NIX18 is geen betutteling, straf of 

pesterij. Je hebt de rest van je leven nog om te leren drinken.” Topsporter Richard Krajicek 

 

 

Vanaf vandaag is het bij V.V. “Steenbergen” NIX18 en wordt er geen alcohol meer verkocht en 

geschonken aan jongeren beneden de 18 jaar. 

 

Best wel lastig hoor, moet ik dan m’n ID mee naar de voetbal nemen, want niet iedereen achter 

de bar kent mij?  Ja inderdaad, als de gastvrouw/-heer je niet kent dan zal dat moeten. Jullie 

weten vast wel, dat al het personeel in de kantine vrijwilligers zijn, die daar staan voor jouw 

maar ook voor eigen plezier; maak het ze nu niet moeilijk en laat je ID-kaart gewoon uit jezelf al 

zien.  Natuurlijk mag je vinden, dat het allemaal toch moet kunnen, maar dat is niet bij onze 

voetbalclub. 

 

 

Even stiekem een biertje halen voor je maatje of je kind van 17-jaar of misschien nog wel jonger,  

is er natuurlijk niet bij. Je maakt het jezelf onnodig moeilijk en het is niet echt respectvol naar de 

vrijwilliger achter de bar, het is voor hun echt super vervelend om te moeten ingrijpen. En dan 

ook nog de straf, die jij krijgt als je betrapt wordt, die is niet misselijk hoor; niet doen dus. 

 

Wil je meer weten, kijk eens op NIX18.nl en je zult begrijpen waarom wij een club van nix zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Roovers 

Voorzitter V.V. “Steenbergen” 


