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Quotes

‘Het voetbal is in levensgevaar. Matchfixing vermoordt het 
voetbal.’

(Michel Platini, President UeFa)

‘Dit is georganiseerde criminaliteit. Dit is maffia.’
(chris eaton, hooFd veiligheid FiFa)

‘Hij dreigde me vast te binden aan een paal in de rivier en te 
wachten tot hoogwater.’

(rené schnitzler, sPeler in dUitsland)

‘Het is de doodsteek voor het voetbal.’
(Bert van oostveen, directeUr KnvB)

‘Mensen beseffen niet hoe groot dit is.’
(roBert haUschild, Manager eUroPol)

‘Ik ben mijn hele carrière de gevangene geweest van criminelen. 
Ik werd afgeperst en vernederd.’

(dragisa Pejovic, sPeler in servië)

‘Wedstrijdvervalsen is de plaag van het voetbal.’
(sePP Blatter, President FiFa)



‘Spelers worden mishandeld, afgeperst, bedreigd en bestolen.’
(Theo van Seggelen, SecreTariS-generaal SpelerSvakbond FiFpro)

‘We slaan je gehandicapt. Dat is wat ze zeiden.’
(nikola nikezic, Speler in ruSland)

‘Als we er nu niks aan doen, kunnen we de competitie  
opdoeken.’

(Tjeerd veenSTra, direcTeur loTTo)

‘Opzettelijk verliezen voelde verschrikkelijk. Ik ben alles kwijt 
wat ik had.’

(Mario cizMek, Speler in kroaTië)

‘Fikskartels blijken overal ter wereld in staat het voetbal  
fundamenteel te ondermijnen.’

(ronald noble, SecreTariS-generaal inTerpol)

‘Dit gaat richting niveau terrorismebestrijding.’
(peTer van zunderd, inTegriTeiTScoMMiSSie knvb)



    Voorwoord: Op reis door de onderwereld 14

1. Guus Hiddink en de heroïne-scheids  19

Hoe een WK-scheidsrechter Hiddink lanceert en tien jaar later 
wordt ontmaskerd als een internationale drugssmokkelaar.

2. Op pad met Zwarte Fluit 24

De Chinees Lu Jun ontsnapte in 2012 aan de doodstraf. De 
scheidsrechter stopte zijn zakken vol smeergelden en steekpen-
ningen. De Nederlandse grensrechter Jaap Pool werkte tijdens het 
WK 2002 met de door en door corrupte man samen.

3. Stappen met Robert Hoyzer 37

De arbiter werd internationaal beroemd als de gearresteerde pion 
van de gokmaffia. Hij kreeg geld en een plasmatelevisie om vals 
te fluiten. Voormalig scheidsrechter Roland van der Hilst beleefde 
een bizarre nacht met Hoyzer in een trendy disco. 

4. Paul aus Holland 44

Een man uit Noordwijk blijkt betrokken bij een gevaarlijk Duits gok-
kartel. Een verhaal over omkoping en bedrog van eigen bodem.

5. Enveloppen in Huis ter Duin 62

Oranje logeert in Grand Hotel Huis ter Duin als daar tegelijk een 
wedstrijdvervalser rondloopt die enveloppen met contant geld 
uitdeelt. Nieuwe bewijzen dat fiksers ook actief zijn in Nederland.

6. Het eerste lijk 83

De sporen lopen van Noordwijk naar Zwitserland. De eerste 
voetballer die bekende dat hij de boel heeft belazerd, is dood. Hij 
dobbert in de Rijn.

Inhoud



7. Elf manieren om een wedstrijd te fiksen 94

Op bezoek in het fort van de inlichtingendienst Europol. Daar legt 
de manager voetbalonderzoeken uit hoe wedkartels het voetbal 
steeds steviger in de houdgreep nemen.

8. Ruud Gullit en de revolvers 105

Een gearresteerde witwasser natrekkend komen we uit bij nie-
mand minder dan Ruud Gullit. Hoe een bewapende Tsjetsjeen 
Gullit betaalde en vervolgens de hele selectie van zijn club dreigde 
uit te moorden.

9. Elementaire deeltjes in Dagestan 117

Interpol en Europol maken zich grote zorgen over steenrijke eige-
naren die clubs omtoveren in witwasmachines. Die club van Guus 
Hiddink uit Dagestan volgen ze met argusogen. Een reis naar de 
merkwaardige wereld van FC Anzhi.

10. De witwas zelfmoord 141

Niet alleen steenrijke clubs als FC Anzhi lijken gevoelig voor 
fraude. Zelfs amateurclubs veranderen in doelwitten van de onder-
wereld. Met opnieuw een dodelijk slachtoffer tot gevolg.

11. ‘We slaan je gehandicapt’ 149

Verhalen over mishandelingen en bedreigingen uit het hoofdkwar-
tier van de spelersvakbond. Voetballers verworden tot slachtoffers 
van keiharde misdaad. Ze moeten rennen voor hun leven.

12. De fiks met de pet 166

Een man met een baseballcap achter de dug-out instrueerde spe-
lers in Finland. Hoe het minst corrupte land van Europa in de ban 
raakte van de gokmaffia.



13. De Wegwerp-Afrikaan 191

Hoe belandt een Afrikaans talent in verkeerde handen? We sporen 
een voormalige jeugdinternational op en huiveren. Zo makkelijk 
gaat het dus.

14. Slavenhandel met Slory 206

Het verhaal van een voormalige Oranje-international die in handen 
viel van de Bulgaarse maffia. Hij vluchtte naar Australië en stopte 
uiteindelijk helemaal met voetbal.

15. De kindersmokkel van het voetbal 222

De spelersmakelaars duiken op als een veelkoppig monster. Als 
fiksers, als witwassers, als kinderhandelaren. Het Feyenoord-talent 
Nathan Ake wordt al op vijftienjarige leeftijd voor een miljoen  
verhandeld aan Chelsea.

16. Weekend Miljonairs met Sulejmani 238

Als Ajax de transfer van Miralem Sulejmani heeft afgerond kijkt de 
makelaar tevreden op zijn bankrekening. Hij is miljonair.

17. ‘We steken je huis in brand’ 244

Op geheime locaties verhoort de UEFA getuigen van bedrog in de 
Champions League. Een Nederlandse advocaat is nauw betrokken 
bij het geruchtmakende proces. De man schetst het begin van een 
nieuw tijdperk in het voetbal.

18. De Champions League Taps 262

De Duitse politie is eind 2009 op jacht naar criminelen in de  
prostitutiescene. Tijdens het tappen van hun mobieltjes gebeurt 
het. Plotseling vallen namen als Liverpool en Fiorentina.

19. Zakken cash en valse fluitjes 274

Het is een paar weken na de wedstrijd van SC Heerenveen. Dan 
heeft de scheidsrechter uit Oekraïne ontmoetingen met een  
gevaarlijke fiksbende. Voor vijftigduizend euro is de man te koop.



20. Het Bedrog van Belek 283

Hoe AZ terecht komt in het grijze circuit van de voetbalcorruptie. 
Tijdens het winterkamp spelen de Alkmaarders twee oefenduels 
onder leiding van een Bulgaarse scheidsrechter die in eigen land 
is geschorst. Hij wordt verdacht van banden met goksyndicaten.

21. Scheidsrechter te koop 301

Op de bazaar van Belek lijkt alles mogelijk. Een scheidsrechter be-
stellen kan voor 450 euro. ‘En dan heb je er een die niet te dik is.’

22. Gebroken armen en gemiste kansen 311

Een ontmoeting met een Serviër die in opdracht van criminelen 
wedstrijden vervalste. Na een opzienbarende onthulling over  
de werkwijze van de gokmaffia moet de speler onderduiken.  
De maffia dreigt al zijn botten te breken.

23.  ‘Wie denkt dat dit in Nederland niet kan gebeuren, 
is naïef ’ 326

De KNVB heeft twee zwaargewichten in dienst die zich  
bezighouden met de gokmaffia. Het duo is zich rot geschrokken.

24. Eindspel op Het Binnenhof 338

Onze bevindingen brengen ons uiteindelijk in de Tweede Kamer. 
De politici zijn geschrokken van de verhalen over criminele bendes 
die blijken te opereren in het voetbal. Als alle competities om 
ons heen besmet zijn, is het wel heel naïef te denken dat hier 
niets speelt. De partijen eisen na de horing direct een diepgaand 
onderzoek om daar achter te komen. ‘Justitie en politie zitten te 
slapen’, weet de PvdA. 

25. De fatale fiks 350

Een van de grootste tegenstanders van de gokmaffia pleegt  
zelfmoord.



19

Guus Hiddink en de heroïne-scheids

Alleen onkreukbare en evenwichtige scheidsrechters zijn actief 
op een WK? Tien jaar na dato blijkt dat Guus Hiddink zijn 
succes in 2002 mede te danken heeft aan een crimineel. Zijn 
foto ontbrak in het Hiddink Museum. Al zorgde scheidsrech-
ter Moreno er bijna in zijn eentje voor dat Zuid-Korea van Ita-
lië won. Tegenwoordig zit de man in de gevangenis vanwege 
internationale drugssmokkel.

Schichtig kijkt hij door de aankomsthal. Een postende doua-
nier bekijkt hem eens van top tot teen. De geblokte man met 
transpiratiekringen zo groot als frisbees. De man voelt de ogen 
priemen. Angstig wendt de voormalige scheidsrechter zijn blik 
af. Zijn hand trilt. Hij ademt zichtbaar diep in en uit. Vanuit 
zijn rechterooghoek ziet hij een hand naar een walkietalkie be-
wegen. Een voor een schuifelen zijn medepassagiers uit Ecuador 
naar de desk waar de foto’s en vingerafdrukken worden afgeno-
men. Hij is bijna aan de beurt. Nog honderd meter overleven, 
dan ligt New York aan zijn voeten. Vanonder zijn pikzwarte 
wenkbrauwen spiedt hij nog eens naar rechts. Daar gaat opeens 
een deur open. Twee brede mannen in blauw spotten soeve-
rein de zaal. US Border Protection op de schouder. Er gaat een 
wijsvinger zijn richting uit. Snel kijkt de Ecuadoraan weg, naar 
de grond. Voetstappen komen dichterbij, de straaltjes zweet 
voelt hij nu op zijn rug. ‘Meneer, mogen we uw paspoort zien?’ 
Hij doet nog even alsof hij niks hoort. De doaunier buigt naar 
hem toe, hij kan hem nu ruiken. ‘Meneer?’ Hij speelt alsof hij 
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opschrikt. Onhandig graait hij in zijn binnenzak en overhandigt 
het document. De beambte slaat het open. M-o-r-e-n-o staat er 
in zwarte blokletters. ‘Wilt u even meekomen? Een routinecon-
trole.’
Tussen twee uniformen in verdwijnt hij naar een deur met het 
opschrift Staff only. De grensbewaker met de stierennek tikt 
snel een reeks getallen in op het pinpad. Hij hoort zes piepjes 
en dan een lage zoem. De deur is ontgrendeld. Een hand duwt 
zacht in zijn rug, stuurt hem richting een klein kamertje. Daar 
staat alweer een andere bewaker. De rechterhand rust op zijn 
holster, de linkerhand houdt een riem vast met daaraan een 
herdershond. Die snuffelt direct wat aan het kruis van de man 
en begint hard te blaffen. Achter zich hoort hij iemand de deur 
op slot draaien.

‘Armen in de lucht.’ De douaniers negeren de enorme plek-
ken onder zijn oksels. Als in een vreemd liefdesspel betasten ze 
zijn lichaam. Dat zit vol met merkwaardige harde materialen. 
Op zijn buik, zijn rug en ook op de beide benen. Het dikke 
mannetje begint, beseffend dat hij er gloeiend bij is, steeds 
harder te zweten. Zijn shirt is nu helemaal nat. ‘Kleedt u zich 
uit.’ Is dit dan zijn straf? Als toparbiter had hij jarenlang veel 
macht gehad. Heerlijk. Hij keurde goals af, deelde strafschop-
pen uit. Ha, heel Italië had hij in wanhoop gestort tijdens het 
WK in 2002. Hij was de baas geweest en niemand anders. Nu 
hij hier in zijn onderbroek vol met harddrugs staat, is er van die 
autoriteit weinig over.

‘Die moet ook uit.’ De rollen zijn omgedraaid. ‘But mis-
ter…’ probeert hij nog. De man in uniform grijpt naar zijn 
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boeien. ‘Now!’ Met terneergeslagen ogen kleedt hij zich uit. De 
monden van de douanebeambten vallen open. Dus zelfs daar 
zit het spul. Ademloos strippen ze de bruine pakketten van zijn 
lichaam. Op tafel ligt voor een kapitaal aan pakjes en de inmid-
dels toegesnelde politie telt mee. ‘Acht, negen tien…’ Geen 
wonder dat dit ventje zo geblokt oogde. 

De agenten schudden niet begrijpend het hoofd. De route 
via Mexico en Arizona is populair. ‘Maar welke gek denkt nou 
met zes kilo drugs op zijn lichaam even JFK Airport over te 
steken?’ De ander haalt zijn schouders op. ‘Ene Moreno.’ Ze 
steken een mes in de bruine pakjes. Als ze het lemmet terugtrek-
ken komt er wat van het bruine spul mee. Een van de mannen 
proeft met het puntje van zijn tong. De anderen kijken gespan-
nen toe, totdat hij knikt. Heroïne. ‘Arrest him.’

Zo in zijn blote kont is de man niet meer herkenbaar als de 
beschermengel van Guus Hiddink. Byron Moreno wordt in 
juni 2002 zelf wereldberoemd en promoveert en passant Guus 
Hiddink tot wondertrainer. Via een tweetrapsraket lanceert 
hij Hiddink en elimineert hij de Italianen. Die krijgen bij het 
horen van zijn naam nog altijd rode vlekken in de nek. In dat 
land zijn zelfs speciale Moreno-toiletten te koop zodat iedereen 
zich kan afreageren op die zeikerd. De twaalfde man van Korea. 
Eerst keurt hij in de verlenging een glaszuivere golden goal af van 
Tommasi. Hij fluit alsof hij zelf een paar gram heroïne op heeft. 
Even later krijgt Totti zijn tweede gele kaart na een schwalbe die 
geen schwalbe is. De Koreanen maken daarna het karwei af en 
staan in de kwartfinale. Guus Hiddinks toch wat in het slop ge-



Voetbal & Maffia leest als een thriller. Maar 
dan wel een thriller die volledig is geba-
seerd op feiten. Pagina na pagina valt de 
lezer van de ene verbazing in de andere. 
Voetbal is de onschuld al lang voorbij. Goed 
georganiseerde criminele bendes verdie-

nen miljarden aan het vervalsen van wedstrijden en schuwen geen enkel 
middel. Wapens, mensenhandel en liquidaties zijn aan de orde van de dag. 
Witwassers en drugsdealers corrumperen de sport tot op het hoogste  
niveau. Zelfs mannen als Ruud Gullit en Guus Hiddink kregen te maken 
met gezochte criminelen. De twee onder-
zoeksjournalisten van Voetbal International 
kregen van hoofdredacteur Johan Derksen 
vijf maanden vrij baan om de wereld van de voetbalmaffia in kaart te 
brengen. In 25 verhalen uit alle hoeken van Europa ontstaat een schrik-
barend beeld van de oorlog achter de schermen van het internationale 

voetbal. Ook op Nederlandse bodem gaan de 
bendes hun gang. De bevindingen leidden al 
vóór verschijning van dit boek tot een hoorzit-
ting waarbij de auteurs leden van de Tweede 
Kamer op de hoogte brachten.

Tom Knipping iwan van Duren


