
                           
Match-Fixing. 

Verbaasd was ik zeker. Verbaasd om het feit, dat een hoop mensen opkijken van het begrip 
“Match-fixing” Het mag natuurlijk niet, maar het gebeurt toch! Sinds eind 1991 ben ik 
betrokken bij het veteranenvoetbal van sc Muiden. De meeste wedstrijden hebben de 
veteranen eerlijk gewonnen, gelijk gespeeld of verloren. Maar bij een paar wedstrijden heb 
ik toch mijn twijfels. Zo verloren we jaren geleden een thuiswedstrijd van sc Muiderberg. 
Een zekere Cees H. te M. deed mee bij sc Muiden. Normaal speelde hij altijd de bal naar een 
medespeler, maar in die wedstrijd schoot hij de bal naar een tegenstander die vervolgens de 
bal in het Muider doel schoot. Ook herinner ik mij een wedstrijd waar sc Muiden vlak voor 
tijd nog met 1-1 gelijk stond. Net op het moment dat de scheidsrechter voor het einde wilde 
fluiten schoot Lau B. te M. de bal tegen de fluit van de scheidsrechter. Het ergste was echter 
dat de bal via die fluit in het Muider doel verdween. Eindstand 1-2 voor de tegenstanders. 
Nog een wedstrijd, die ik mij herinner. Doelman Dirk Jan M. te M. stond altijd met beide 
benen in het doel. In een wedstrijd thuis tegen Geinburgia haalde hij een geintje uit. Hij tilde 
het linker been op, net op het moment dat de bal op het doel geschoten werd. Het was nog 
niet zo erg geweest, maar de veters van zijn rechter voetbalschoen hingen los. Op het 
moment, dat hij het linker been wilde terug zetten in de normale stand, struikelde hij over 
de rechter veters. Het gevolg was een 0-1 nederlaag. Nog een voorbeeld wil ik u vertellen. In 
een uitwedstrijd tegen de veteranen van Real Sranang haalde Ben M. te M. een ludieke truck 
uit. Hij probeerde zijn directe tegenstander uit het spel te brengen om over Desi Bouterse te 
beginnen. Ik hoorde hem zeggen: Jammer, dat Bouterse nooit bij jullie gespeeld heeft. De 
speler van Real Sranang werd zo kwaad dat hij uit naam van Bouterse 5x scoorde.  

Later hoorde ik, dat de één een grote schilderklus kon krijgen, de ander een gratis 
overnachting in de Jordaan kreeg, weer een ander een gratis concert van Drukwerk mocht 
bijwonen en wat mij vrij recent ingefluisterd werd is het volgende. Een speler werd beloofd 
dat hij tijdens het bewind van Desi Bouterse gratis een 11-daags verblijf in Suriname zou 
krijgen. Harde bewijzen ontbreken mij, maar ik heb wel mijn vermoedens. FvW. 

Een wedstrijd beïnvloeden kan altijd! Als coach weet ik er alles van! 


