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VOC veroordeelt massale politie-actie bij 
High Times Cannabis Cup Amsterdam
AMSTERDAM - De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) 
spreekt haar afschuw uit over de massale politie-actie die vanmiddag plaatsvond 
bij de High Times Cannabis Cup Expo in Amsterdam. 

Al 24 jaar lang is de High Times Cup een vreedzaam besloten evenement, waarvoor 
cannabisliefhebbers uit de hele wereld naar onze hoofdstad komen. Hier vieren en beleven zij 
de cannabiscultuur in al haar facetten: spiritueel, medicinaal, industrieel en recreationeel. 
Sinds de eerste editie in 1988 heeft het evenement heeft nog nooit geleid tot problemen of 
overlast; deelnemers wordt expliciet gevraagd zich discreet, geduldig en respectvol te 
gedragen tijdens hun verblijf in Amsterdam.

Belangrijk onderdeel van de High Times Cup is de expo, waar ondernemers uit Nederland en 
de rest van de wereld hun producten tentoonstellen en waar seminars over cannabis 
plaatsvinden. Dit jaar is deze expo ondergebracht in sporthal Borchland, nabij de Amsterdam 
Arena. Omstreeks 16.30 uur arriveerde hier vandaag een grote stroom politiebusjes. Volgens 
ooggetuigen namen tussen de 150 en 200 agenten deel aan de actie, waarbij elke bezoeker 
gefouilleerd werd en elke stand doorzocht.   

De VOC vraagt zich af of dit in crisistijd de aangewezen manier is om goed betalende gasten 
uit het buitenland te behandelen. Nederland en Amsterdam zouden trots moeten zijn op ons 
unieke en succesvolle cannabisbeleid, dat miljoenen buitenlandse bezoekers naar ons land 
doet komen. Het spierballenvertoon van vandaag is helaas symptomatisch voor een klimaat 
waarin cannabis en coffeeshops structureel gedemoniseerd worden. 

De ‘war on cannabis’ is ook in Nederland een realiteit geworden en daarmee de criminalisering 
van de cannabisconsument. De VOC zal zich tegen deze desastreuze koerswijziging blijven 
verzetten. Niet de plant is het probleem, maar het verbod. 

Meer informatie over de VOC vindt u op onze website www.voc-nederland.org. 
U kunt ook contact opnemen met de volgende VOC-woordvoerders:

Derrick Bergman telefoon: 040-2572818 mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Joep Oomen telefoon: 00-32-495122644 mail: joep@voc-nederland.org


