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Sander Collewijn en Koen Voskuil

Rotterdam

22 juli 2014, 01.30 uur. In het donker
rijden twee Armeense dertigers, van
wie één een oud-profvoetballer, langs
gokzuilen in Valencia. Steeds zetten ze
geld in op de wedstrijden van twee
Nederlandse proftennissers die de
middag erop een challengertoernooi
in de Finse stad Tampere spelen.

Matchfixing is in de

lagere regionen van

het proftennis soms

een noodzakelijke bron

van inkomsten. ‘Een

wedstrijdwinnen voor

een paar tientjes of

verkopen voor 5000

euro?’

De Armeniërs wedden met grof
geld dat proftennissers Antal van der
Duim en Boy Westerhof in twee sets
zullen verliezen van hun iets lager ge-
plaatste tegenstanders. De dag erop
komen hun voorspellingen uit: Van
der Duim verliest met 0-6 en 2-6 van
de Fransman Elias Ymer. Westerhof
brengt het er met 4-6 1-6 tegen de Ser-
viër Pedja Krstin niet veel beter vanaf.

Bij meer dan twintig online gokaan-
bieders als Bwin, 888 en Pinnacle
Sports rinkelen die dag de alarmbel-
len. Ze kunnen het vreemde gokge-
drag niet verklaren en nemen de wed-
denschappen, onder verdenking van
matchfixing, uit de handel.

Inside-informatie
Zowel Van der Duim als Westerhof
zegt zich niets onreglementairs aan de
wedstrijd te kunnen herinneren. ,,Hoe
het kan dat er vreemd op die wedstrijd
is ingezet? Ik heb geen flauw idee,”
zegt Antal van der Duim.

,,Raar gokgedrag kan altijd voorko-
men,” zegt Boy Westerhof. ,,Mis-

Matchfixing

isergerdan

doping.De

kernvan

sport isdat

deuitslag

niet

vaststaat

—MarjanOlfers

Spelerskijkennietopvangefixte tenniswedstrijden

Een setje verkopen,
natuurlijk gebeurt dat

schien denkt iemand over inside-
informatie te beschikken? Ik heb daar
alleen niets mee te maken. Ik ben blij
dat de TIU het uitzoekt.”

Uitgerekend Van der Duim en Wes-
terhof, van wie de Tennis Integrity
Unit ook een onderlinge partij uit 2014
op matchfixing onderzoekt, zeggen
nooit een omkooppoging te hebben
ondervonden. Het AD sprak met veer-
tien van de zestien spelers die in de
mondiale ATP-top 1000 genoteerd
staan. Zeven van hen zeggen wel door
matchfixers te zijn benaderd.

,,Ik ben een keer in Engeland per-

soonlijk aangesproken voor het fixen
van een wedstrijd in een futuretoer-
nooi voor 2500 euro,” vertelt een Ne-
derlandse proftennisser, die gestaag
stijgt op de wereldranglijst. ,,De be-
dragen in challengers en ATP-toer-
nooien zijn tien keer zo hoog.’’

,,Drie keer kreeg ik via Facebook een
berichtje of ik wat extra geld wilde
verdienen. Door accounts die daarna
snel verwijderd werden,” zegt een Ne-
derlandse proftennisser. Om juridi-
sche redenen blijven de tennissers in
het AD-onderzoek anoniem. Elke po-
ging tot omkoping moeten ze melden
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Tampere, 22 juli

2014. Antal van

der Duim verliest

in twee sets van

Elias Ymer. Boy

Westerhof verliest

in twee sets van

Pedja Krstin. Op

beide uitslagen

was opvallend

veel ingezet.

Meerbusch, 11

augustus 2014.

Van der Duim wint

na een set en een

break achter-

stand van Wes-

terhof. Er zijn

tonnen op inge-

zet.

San Juan, 14 ok-

tober 2014.

Thiemo de Bakker

verliest op zijn

favoriete gravel

van de lager ge-

klasseerde Gi-

anni Mina. Veel

gokkers hadden

dat voorspeld.

Turijn, 19 april

2016. Mark Vervoort dubbelt

met de Belg Yannick Mertens

tegen de Italianen Eremin en

Sonego. Ze verliezen in twee

sets. Er wordt tijdens de wed-

strijd verdachte gokpatronen en

extreem hoge inzetten gecon-

stateerd.

Van de 14 spelers die

reageerden, zeggen

10 zeker te weten

dat matchfixing

in het tennis

plaatsvindt.

DeATP-top 1000

telt 16Nederlanders

2

77
door

fixers

benaderd

77 niet

benaderd

niet

bekend

het fenomeen matchfixing. ,,Het is
erger dan doping. De kern van sport is
dat de uitslag van tevoren niet vast-
staat. Als dat wel zo is, kijk je naar een
circusvertoning.”

Toch zeggen elf van de veertien top
1000-spelers zeker te weten dat omko-
ping in het tenniscircuit voorkomt.
,,Matchfixing gebeurt 100 procent
zeker in het tennis. Vooral in dubbels,”
zegt Scott Griekspoor, de nummer 322
van de wereld. ,,Je hoort verhalen van
de jongens die wel en niet in de
matchfixing zitten.” Omkoping komt
met name voor in de onderste regio-
nen, bij de futuretoernooien. Daar
spelen de tennissers die dromen van
de Wimbledonfinale, maar ondertus-
sen moeten schrapen voor vliegtickets
naar toernooien met prijzengelden
van 800 euro voor de winnaar.

Achterlijk
,,Het is alleen maar investeren totdat
je minimaal 300ste staat van de we-
reld,” weet Paul Monteban, de num-
mer 777 van de wereld. ,,Voor som-
mige spelers is het een verleidelijke
keuze: zal ik een dubbeltoernooi win-
nen voor tientallen of enkele honder-
den euro’s of een wedstrijd verkopen
voor 5000 euro?”

In de futures zijn dan ook het eerste
kwartaal van 2016 de meest verdachte
partijen gemeld bij de Tennis Integrity
Unit. 24 bij de mannen, 10 bij de vrou-
wen, zo’n driekwart van de in totaal 48
verdachte partijen. In challengers gaat
het om 12 partijen, op de ATP-tour om
nul.

De talentvolle Amsterdammer
Colin van Beem (24) speelde in april
in Marrakech een futurewedstrijd

aan de tennisbond. In de praktijk laten
de meesten dat achterwege.

In een onderzoek van 2013 in op-
dracht van VWS-minister Edith
Schippers gaf slechts 4 procent van de
Nederlandse topsporters aan een om-
kooppoging te hebben meegemaakt.
Hoogleraar sport en recht en match-
fixingonderzoekster Marjan Olfers
verklaart dat verschil als volgt: ,,Het
onderwerp werd toen nog nauwelijks
besproken. Inmiddels raakt het taboe
eraf. Bovendien is tennis gevoeliger
voor matchfixing dan een sport als
voetbal.’’ Olfers oordeelt keihard over

Ikkreeg
eenbericht
op
Facebook,
of ikwat
geldwilde
verdienen

—Anonieme

proftennisser

tegen de 31-jarige Marokkaan Lamine
Ouahab, een cultheld binnen de ten-
niswereld. Zowel Van Beem als zijn
reismaatje Lennert van der Linden
won de eerste set, maar verloor daarna
kansloos de tweede en derde. ,,Hij zal
het eerste setje wel verkocht hebben,
dachten we allebei,” aldus Van Beem.
,,Iedereen lult met elkaar. We zijn niet
allemaal achterlijk. Matchfixing gaat
als een lopend vuurtje door het cir-
cuit.”

Naïef
Meerdere spelers zeggen te zijn bena-
derd via sociale media. ,,Ik kreeg een
bericht op Facebook, of ik wat geld
wilde verdienen. Ik ben daar niet op
ingegaan en daarna is dat account ver-
wijderd,” zegt een speler, die schrikt
van zijn eigen woorden. ,,Ik had dit ei-
genlijk moeten aangeven natuurlijk.”

Als iemand via Facebook aan een
tennisser vraagt hoe het met zijn
enkel gaat, is dat dan een gokker of een
oprechte fan? Robert Jan Schumacher,
woordvoerder van de Nederlandse
tennisbond KNLTB, geeft aan hoe las-
tig en ingewikkeld de materie is. ,,Een
tennistalent kan ook naïef zijn na-
tuurlijk, dus dit draait om bewust-
wording en daar proberen wij aan
mee te helpen. We informeren onze
tennissers zo veel mogelijk over dit
soort criminaliteit.”

,,Verdacht gokgedrag alleen maakt
een speler niet schuldig,” zegt Schu-
macher. ,,Aan de andere kant leeft er
frustratie bij de bond, om zo veel in-
direct bewijs te zien zonder dat er
kant en klaar bewijs uit komt. Wij
willen ook dat de rotte appels eruit ge-
plukt worden.”

Z Boy

Westerhof.

Z Thiemo

de Bakker.

Z Antal van

der Duim.

Z Mark

Vervoort.
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