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Verontrustend veel jonge tennissers verslaafd aan gokken

‘Tennisfederatie schept zelf
voorwaarden matchfixing’
Tennistalenten hebben nauwelijks
geld om hotels, vliegtickets of zelfs

1000

inschrijfgeld te betalen. Omkoping ligt op
de loer.
Sander Collewijn
Koen Voskuil
Amersfoort

D

e selectiecriteria voor het maken van een toernooischema?
„Geld, geld en geld. Ik kijk
eerst naar de prijzen van het
hotel, dan naar de prijzen van
de vluchten en als laatste kijk ik of ik met
mijn ranking in het toernooi kom”, zegt
een Nederlands tennistalent. Het prijzengeld in het proftennis is oneerlijk verdeeld.
Waar in het grote ATP-circuit bedragen tot
tonnen worden betaald en de winst van
een Challengertoernooi nog altijd zo’n
10.000 dollar opbrengt, mag de winnaar
van een Futuretoernooi in zijn handjes knijpen met 1.000 dollar. Toch is dit het niveau
waarop de meesten van de zestien Nederlandse spelers uit de top 1.000 wekelijks acteren. En lang niet iedereen haalt de finale.
„Elke week naar een Future gaan is als elke
week een vakantie boeken. Zelfs inschrijven voor de kwalificatie van de Future kost
40 dollar, je moet je rackets laten bespannen, eten, alles kost geld”, schetst Amsterdammer Paul Monteban (23).
Het zijn aspecten die het proftennis gevoelig maken voor matchfixing. De Tennis
Integrity Unit, die verdachte wedstrijden
onderzoekt, meldde in het eerste kwartaal
van dit jaar een fikse stijging van het aantal
verdachte wedstrijden: 48 ten opzichte van
31 vorig jaar. Uit onderzoek van deze krant
bleek deze week dat de helft van de Nederlandse proftennissers in de mondiale top
1.000 toegeeft benaderd te zijn door matchfixers. Onderzoekers denken dat geldtekort
bij spelers een belangrijke rol speelt.

Niet te betalen
„Fulltime tennissen met een coach is voor
mij niet te betalen. Je maakt altijd meer kosten dan je terugverdient”, zegt Roy de Valk
(24), die drie jaar geleden meedeed aan The
Voice of Holland en nog steeds geld bijverdient met muziek maken zodat hij zijn tenniscarrière kan bekostigen. Volgens de tennissers kost het fulltime tennissen van Futures tussen de 15.000 en 25.000 euro per
jaar en verdubbelen of verdriedubbelen de
kosten met een coach.
Ondanks de schaarse middelen schetst
niemand met zoveel liefde zijn huidige leven als de 27-jarige Miliaan Niesten. Terwijl
leeftijdsgenoten elke ochtend op een bedrijventerrein hun auto in hetzelfde parkeervak dirigeren, wordt hij elke week ergens
anders ter wereld wakker. De keerzijde:
Niesten is – zoals bijna alle tennissers uit
de top 1.000 – deels afhankelijk van bijdragen van familie, in zijn geval zijn moeder.
„Het prijzengeld op de Futures is schandalig. De tennisbond ITF heeft daar in zijn hele historie nooit wat aan gedaan”, stelt Niesten. „De verhoudingen met de ATP-toernooien en de Challengers zijn scheef, dus
komen jongens die gevoelig zijn voor
matchfixing jammer genoeg in de verleiding. De ITF schept zelf de voorwaarden.”

Sommige spelers voelen zich ook
genegeerd door de KNLTB. Ze
moeten het elke week weer in
hun eentje doen, zonder enige
vorm van begeleiding.Robert
Jan Schumacher van de nationale tennisbond begrijpt de teleurstelling van sommige spelers, maar weet ook dat de
bond al jaren elk dubbeltje
moet omdraaien, onder meer
vanwege dalende ledenaantallen.

■ Jongen spelers komen met
moeite in het hoofdtoernooi van
Futures. In tegenstelling tot het
ATP-circuit, waar tonnen zijn te
verdienen, mag je daar als winnaar al blij zijn met 1.000 euro.

Crisissfeer
Dat momenteel altijd in een crisissfeer over het Nederlandse
tennis wordt gesproken, kan niet
alleen aan geldgebrek worden geweten. Een deel van de proftennissers laat een gebrek aan discipline
zien, is de harde kritiek van insiders. „Iedereen moet het voor zichzelf bepalen, maar ik vind de meeste
Nederlanders niet serieus genoeg”,
zegt Niesten, die al acht jaar met lede
ogen aanziet hoe andere landen Nederland voorbijstreven. ,,De Nederlandse
mentaliteit is geen voorbeeld van topsport. De avond uitgaan voordat je moet tennissen, geen warming-up, geen fysieke trainingen doen, niet normaal eten. Niet kunnen vechten tot het laatste punt. Buitenlandse spelers hebben er meer voor over en
zetten er meer voor opzij.”
Ook verontrustend zijn berichten over
frequent casinobezoek en online pokeren.
Volgens hoogleraar Marjan Olfers, die in
2013 in opdracht van VWS onderzoek deed
naar matchfixing, zijn tennissers bovengemiddeld vaak aan het pokeren en gokken.„Veel tennissers zijn pokerverslaafd
en hebben gokproblemen, dat hoor ik zoveel bij die jongens”, zegt een insider. Olfers noemt het gokgedrag van tennissers
als één van de gevaren om in zee te gaan
met matchfixers. Spelers kunnen schulden opbouwen, die ze maar op één manier kunnen wegwerken. Ook de
KNLTB erkent deze problematiek.
Bondscoach en technisch directeur
Jan Siemerink: „We behandelen dit
ook in de jeugdopleiding, waar we
voorlichting geven.”
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Robin Haase
Thiemo de Bakker
Igor Sijsling
Antal van der Duim
Scott Griekspoor
Tim van Rijthoven
Jesse Huta Galung
Lennert v/d Linden
Tallon Griekspoor
Miliaan Niesten
Matwé Middelkoop
Niels Lootsma
Boy Westerhof
Paul Monteban
Colin van Beem
Jelle Sels

Prijzengeld ’16
€ 154.084
107.906
27.967
5375
4236
6969
4356
1032
1109
1586
37.420
2089
0 (blessure)
775
548
775
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MATCHFIXING▼

Van het ‘lachertje’ naar serieus probleem op de politieke agenda
DEN HAAG ‘Volstrekt uitgelachen’ werd PvdA-Kamerlid
Tjeerd van Dekken, toen hij drie
jaar geleden matchfixing op de
politieke agenda probeerde te
krijgen. „Zowel politici als sportbestuurders wilden er niet aan
dat het een serieus probleem
was in Nederland.”
Inmiddels is het eerste geval

van omkoping in het betaald
voetbal vastgesteld en bleek deze week uit onderzoek van deze
krant dat de helft van de Nederlandse proftennissers door
matchfixers zegt te zijn benaderd. „Het toont dat wat we in
2013 wisten, nog maar het topje
van de ijsberg was”, zegt Van
Dekken. „Bovendien brengt het

zaken als witwassen en fraude
met zich mee.”
Van Dekken heeft naar aanleiding van het onderzoek van deze krant nieuwe Kamervragen
gesteld aan VWS-minister Edith
Schippers en justitieminister
Ard van der Steur. Hij wil weten
in hoeverre de ministers zich
zorgen maken over matchfixing

in Nederland. „Er is weer gebleken dat dit onderwerp hoog op
de agenda moet staan.”
Ook vraagt Van Dekken of de
tennisbond van alle verdachte
gevallen aangifte heeft gedaan
bij de politie. „Dat is heel belangrijk. Als er geen aangifte wordt
gedaan, kan de politie niets met
zulke zaken.”

