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Wij geven het AD
een nieuw gezicht

VanPaul de Leeuw
tot Halina Reijn

De vissenkom
vanOppenheimer

Opdonderdag de
leukste uitgaanstips

Matchfixers zoeken op grote

schaal contact met Neder-

landse proftennissers. Uit

onderzoek van het AD komt

naar voren dat de helft van hen

wel eens is benaderd. Drie

wedstrijden van Nederlandse

spelers zijn officieel verdacht.

Sander Collewijn

Koen Voskuil

Rotterdam

Matchfixing in het tennis komt
veel vaker voor dan tot nu toe be-
kend. Het AD sprak met veertien
van de zestien Nederlandse spelers
in de mondiale top 1000. Van hen
zegt de helft benaderd te zijn door
matchfixers. Ook een partij uit
2014 van Thiemo de Bakker tegen
de lager geklasseerde Gianni Mina
is verdacht. Zelf zegt hij dat hij ho-
peloos uit vorm was.

Die 50 procent is een veel hoger
percentage dan in een onderzoek
uit 2013 naar voren kwam. Dat on-
derzoek werd gedaan in opdracht
van minister Edith Schippers
(VWS). Toen gaf ‘slechts’ 4 pro-

cent van de sporters toe geld aan-
geboden te hebben gekregen om
een wedstrijd expres te verliezen.

Van de veertien ondervraagde
toptennissers weten elf heel zeker
dat er sprake is van omkoping.
,,Matchfixing komt 100 procent
voor,” stelt Scott Griekspoor, de
huidige nummer 322 van de we-
reld.

Tennisbond KNLTB reageert ge-
schokt. ,,Een opmerkelijk hoog
aantal,” zegt woordvoerder Robert
Jan Schumacher.

Volgens hoogleraar sport en
recht Marjan Olfers is de tennis-
sport kwetsbaar. ,,Je hoeft maar
één speler om te kopen. Bovendien
kunnen veel spelers moeilijk rond-
komen van het prijzengeld.’’

De KNLTB blijkt drie verdachte
wedstrijden van Nederlandse ten-
nissers te hebben gemeld aan de
TIU, de Tennis Integrity Unit, die
de internationale tenniswereld
moet vrijwaren van misstanden.
Het gaat om wedstrijden van De
Bakker, Antal van der Duim en
Boy Westerhof. Zij ontkennen elke
betrokkenheid. P12
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DEN HAAG Alleen als elders in
de regio oude winkelpanden te-
gen de grond gaan of een andere
bestemming krijgen, mogen er
nog nieuwe winkels worden ge-
bouwd. Met deze maatregel wil
minister Kamp (Economische
Zaken) de groeiende leegstand
en verloedering van stadscentra
tegengaan, schrijft hij aan de
Tweede Kamer.

Hij richt een team op dat er-
voor moet zorgen dat gemeen-
ten en provincies hun beleid zo-
danig aanpassen, dat er geen
vierkante meters winkel meer
bijkomen. De aanpak is volgens
Kamp nodig, nu de detailhandel
wordt geteisterd door een golf
van faillissementen. P21
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EXAMENS

‘Gaaf als het lukt.’

MaarMartsje staat
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