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drie weken geleden waren ze in warschau alles nog 
naarstig aan het verven en werkten de roltrappen 
nog niet, kan je nagaan...

dimitri huygen 

nationaal stadion (58.500) 
in warschau, polen

Huygen is sinds juni 2010 secretaris-generaal 
van de European Stadium & Safety Manage-
ment Association (ESSMA). Met ESSMA 
tracht hij alle knowhow rond stadionmanage-
ment en veiligheidsmanagement te bundelen. 
Daarbij richt de unie van Huygen zich in het 
bijzonder op al het operationele activiteiten 
binnen stadionmanagement, veiligheid én 
grasmatmanagement.

Grasmatmanagement?
“Als je wenst dat jouw stadion een bezoeker 
of kijker bekoort, moet je er absoluut voor 
zorgen dat jouw grasmat onberispelijk is. De 
perceptie van een supporter vertrekt namelijk 
vanuit de grasmat. Het laatste wat sponsors 
bovendien willen, is vereenzelvigd worden 
met een slecht veld.”

Op je vijfentwintigste nam je de scepter over bij 
ESSMA en kreeg je plots alle doorwinterde 
stadionmanagers van Europa en UEFA-bonzen 
tegenover je aan tafel. Was dat aanvankelijk 
geen (te) grote carrièrestap?       
“Gezien mijn ervaring met de Belgian Sports 
Technology Club (een initiatief van AGORIA 
en het BOIC dat Belgische bedrijven laat sco-
ren op internationale sportevenementen, red.) 
had ik al heel wat ervaring opgebouwd met 
organisatiecomités. Bovendien stapte ik op 
een ideaal moment bij ESSMA binnen. De 
unie kende in 2010 haar dieptepunt. Tot een 
kleine Belg het heft in handen nam. (lacht) 
Ik bleek over het ideale profiel te beschik-
ken. Niemand had met mijn aanstelling ook 
maar enig probleem, ik sprak mijn talen en 
had feeling voor de verschillende culturen. 
Vervolgens schreven we met zijn allen een 
nieuw masterplan waarin we onze nieuwe 
visie, missie en concrete doelstellingen uit 
de doeken deden. Zo streefden we ernaar 
om uit te groeien tot een Europese hub van 
knowhow en ervaring, maar met die ambitie 
dat we ook buiten Europa onze rol wilden 
spelen.”

En dat lukt?
“Wonderwel! Sinds 2009 ben ik al een tiental 
keer in Brazilië geweest. We zijn er volop 
onze knowhow aan het importeren voor het 
op stapel staande WK Voetbal in 2014 en de 

hasselt - Gisteren trapte het EK voetbal af met de duels Polen-Griekenland en Rusland-Tsjechië. Vandaag laaien de 
emoties allicht al wat hoger op in de stadions met de clashes uit de ‘Groep des doods’ Nederland-Denemarken en 
Duitsland-Portugal. Opdat niets het voetbalfeest in de weg zou staan, werd er in de voorbereiding een beroep gedaan op 
doorwinterde stadion- en veiligheidsadviseurs. Aan het hoofd van hen stond een 27-jarige Hasselaar: Dimitri Huygen.       

Dimitri huygen

“�In�Polen�en�Oekraïne��
kenden�ze�geen��
stewards”

Was de taalbarrière geen bijkomend probleem?
“Absoluut. Begin de heel technische aspecten 
van ons vak maar eens uit te leggen als je de 
taal niet spreekt. We hebben dus constant met 
tolken gewerkt. Gelukkig beseft de UEFA 
dat nu ook. Ze zijn immers volop bezig met 
hun wetgeving naar het Russisch te vertalen. 
Heel handig voor als het WK Voetbal van 
2018 er georganiseerd wordt.”

Hoe lang heeft ESSMA al een voet tussen de 
Poolse en Oekraïense stadiondeuren?
“Eén van onze leden, Luis Silva, stadiondi-
recteur van FC Porto, bivakkeert al maanden 
in Kiev als consultant en hij blijft tot na het 
toernooi. Hij focust daarbij op alle opera-
tionele opdrachten die gesmeerd moeten 
lopen tijdens een voetbalevenement als het 
EK. Silva heeft zijn ervaring trouwens zelf 
opgedaan tijdens het EK in eigen land in 
2004. Normaal gezien moet een stadion an-
derhalf jaar voor een groot toernooi volledig 
afgewerkt zijn zodat er testwedstrijden en 
evenementen kunnen georganiseerd worden. 
Alles moet namelijk uitvoerig getest zijn. Dat 
is aanloop naar dit EK ook wel gebeurd, maar 
de stadions waren zelden of nooit volzet. De 
organisatoren zaten bijgevolg nog met talloze 
vraagtekens. Om dat gebrek aan ervaring 
in snel tempo weg te werken stoomden onze 
mensen alle medewerkers van de stadions 
die lid zijn bij ons - zoals bijvoorbeeld Lviv, 
Kiev, Poznan en Warschau - klaar vooraleer 
de mensen van UEFA het heft overnemen. 
Drie weken geleden waren ze in Warschau 
alles nog naarstig aan het verven en werkten 
de roltrappen nog niet, kan je nagaan...”

Op welke manier kon je op korte tijd veel goed 
maken?
“Door de stadionverantwoordelijken dikwijls 
mee te nemen naar wedstrijddagen in het 
Emirates Stadium van Arsenal. Hét voor-
beeld van hoe een modern voetbalstadion 
er moet uitzien en hoe je met veiligheid moet 
omgaan. Maar er is meer. Ook het ruimtelijk 
structuurplan rondom het stadion is een 
voorbeeld voor andere landen. Het Emi-
rates Stadium, dat over 60.000 zitplaatsen 
beschikt, waaronder 6.000 in de skyboxen, 
heeft slechts 600 parkeerplaatsen in de nabije 

Is dat niet lastig voor een voetballiefhebber?
“Ik kom uit een handbalnest (lacht).”

Even terug naar Europa. Welk was het moei-
lijkste horde die jullie hebben nemen op weg 
naar het EK in Polen in Oekraïne?
“Dat er geen wetgeving rond stewards was. 
Sterker nog, tot voor kort wisten ze in Polen of 
Oekraïne niet eens wat een steward was. Die 
hebben we dus nog allemaal moeten opleiden. 
Voorheen werd er steeds beroep gedaan op 
politie en/of leger om de gemoederen in de 
stadions rustig te houden. Ook de cultuur 
van vriendelijkheid en hospitality was er 
onbestaande. Net als het fenomeen ‘skybox’. 
Die landen hebben kortom een hele lange 
weg afgelegd.”

Olympische Spelen van Rio twee jaar later. 
We doen dat enerzijds door er seminaries 
te organiseren en workshops te geven, an-
derzijds door de Brazilianen mee op toer te 
nemen langs Europese stadions en stadion- 
en safetymanagers. Waarna wij toezien dat 
ze nadien al onze kennis ook daadwerkelijk 
implementeren.” 

Hoe zien jouw taken er uit tijdens een stadion-
bezoek op een wedstrijddag?
“De juiste mensen samenbrengen op het 
juiste tijdstip en zorgen dat ze leren wat ze 
moeten leren.”      

Zie je ook nog iets van de wedstrijd zelf?
“Gedurende een wedstrijd zijn er wel momen-
ten dat ik iets van de match kan meepikken.”

dÉ veiligheid- en stadionadviseur voor het ek
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omgeving van het stadion. Als alle wagens 
van bestuursleden en spelers geparkeerd 
staan, schiet er niet veel ruimte meer over 
voor de vip of de supporter. De meeste Ar-
senalfans maken daarom ook gebruik van 
het openbaar vervoer, dat ook wel perfect is 
afgestemd om al die mensen te transporteren. 
Vooral de twee metrostations zijn natuurlijk 
een ongekende luxe, evenals de enorme ver-
keersvrije wandelruimte rondom het stadion. 
Na een wedstrijd in het Emirates moet je vre-
zen voor een verkeersinfarct zoals dat bij het 
Stade de France bijvoorbeeld wél het geval is. 
Mensen gebruik laten maken van openbaar 
vervoer voor- en na een voetbalwedstrijd, in 
dat aspect schuilt nog een grote uitdaging 
voor ESSMA en al onze gelieerde clubs in 
de toekomst.”

Welk van de EK-stadions benadert dat van 
Arsenal het dichtst?
“Dat van Sjachtar Donetsk, zonder enige 
twijfel.Dat is één van de mooiste die ik al ooit 
gezien heb. Dat dak alleen al! De architect 
heeft blijkbaar zijn ogen en oren goed de kost 
gegeven tijdens zijn bezoek aan het Emirates 
Stadium. Net als bij Arsenal hebben ze in Do-
netsk rekening gehouden met de stand van de 
zon doorheen de dag. Als je optimaal zonlicht 
binnenkrijgt, moet je minder bijlichten met 
het mobiele Stadium Grow Lighting-systeem. 
Wat uiteraard heel wat energie bespaart. Ook 
leuk om weten: het stadion van Donetsk is 
voor de volle honderd procent gedekt met 
wi-fi opdat supporters gratis kunnen surfen 
en online discussiëren tijdens de wedstrijd.”

De Poolse hooligans zijn erg berucht. Hoe wil 
de EK-organisatie mogelijke baldadigheden in 
de kiem smoren?  
“In beide landen maken ze gebruik van intel-
ligente camera’s die gelinkt zijn databases. De 
bewuste camera’s beschikken over oog - en 
gezichtsherkenning. Op die manier kunnen 
de autoriteiten tijdig de hooligans uit de 
stadions verwijderen.”

Kan dat zomaar eenmaal de hooligan binnen is?
“Dankzij de nieuwe wetgeving mogen ze 
alle hooligans van deelnemende landen die 
stadionverbod hebben op straat zetten. Er 

is slechts één minpunt: hooligans van alle 
niet-deelnemende landen kunnen wél door 
de mazen van het net glippen.”
“Om je een idee te geven: in de Donbas Arena 
van Donetsk - goed voor een capaciteit van 
51.504 toeschouwers - hangen 550 van zulke 
camera’s. In het Stade de France - dat 80.000 
toeschouwers kan herbergen - hangen er 
slechts 150. Of hoe een nog niet eens zo oud 
stadion snel weer achterop hinkt...”  

ESSMA is van origine een unie van Franse 
en Engelse clubs en haar stadions. Dikt het 
ledenaantal snel aan?
“Zeker! De clubs uit de Duitse Bundesliga 
sluiten vlotjes bij ons aan. Ook Spanje begint 
goed te lopen. Onder meer FC Barcelona zit 
bij ons. Brazilië is erbij gekomen en Rusland 

~
in donetsk hangen 550 intelligente camera’s met 
oog- en gezichtsherkenning. als de hooligans in de 
database zitten, worden ze op straat gezet

dimitri huygen

en het Midden-Oosten met Qatar, gastland 
van het WK in 2022, zitten in de pijplijn.”

En België? Ik tel enkel Zulte-Waregem, 
Standard en het bedrijf achter het Koning 
Boudewijnstadion onder jullie leden...
“België zal sowieso volgen. Doordat Vincent 
Mannaert - destijds manager van Zulte-
Waregem - nu bij Club Brugge actief is, zijn 
onze contacten met het Jan Breydelstadion 
er enorm op vooruitgegaan. Nu Steven 
Martens secretaris-generaal is van de KBVB 
is ook vanuit die richting een zekere dyna-
miek merkbaar. En eenmaal de nieuwe, 
onafhankelijke voorzitter van de Pro 
League aangesteld is, verwacht 
ik eveneens vanuit die hoek 
beweging.”

Foto’s Jeffrey GAENS/Dimitri HUYGEN

Waren zullen we Dimitri Huygen overal aan-
treffen tijdens het EK?
“Zeker niet Polen en Oekraïne (lacht). Ik 
woon tijdens het EK een conferentie in het 
Franse Bordeaux bij waar de meeste van onze 
leden ook zullen aanwezig zijn. Zo gaat dat 
meestal. Eenmaal een evenement begint, zijn 
wij al met het volgende bezig.”

rob rodiers 

dombas arena (51.504) 
in donetsk, oekraïne


