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1. Inleiding 

 

“Van de KNVB en de clubs kan niet worden verwacht dat ze 

problemen die geworteld zijn in de brede maatschappij zelfstandig 

kunnen oplossen.” (De Bosatlas van het Nederlandse voetbal, 2017: 

p.95) 

 

1.1 Achtergrondschets 

Amateurvoetbalclubs zijn in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van vrijwilligers, 

donateurs en private sponsors. Dit is deels de kracht van deze wereld: met veel passie 

stoppen mensen tijd en geld in hun meest geliefde sport. Tegelijkertijd is die afhankelijkheid 

ook een zorgpunt. Want: wat als er bijvoorbeeld te weinig vrijwilligers met bestuurservaring 

beschikbaar zijn, mag die persoon die deze wel heeft, maar ook lid is van een ‘outlaw’ 

motorgroep, dan tóch in het bestuur? Wat als de balans in het rood schiet en iemand best wil 

bijspringen met wat geld, maar alleen anoniem en met cash? Wat als een zeer gewaardeerde 

trainer de benen uit z’n lijf rent voor de club, maar tegelijkertijd gevreesd wordt om zijn zwaar 

criminele vriendenkring…? 

 

We noemen dit type voorbeelden natuurlijk niet voor niets. Ze zijn gelinkt aan het onderwerp 

van onderzoek in dit rapport: het risico van het in zee gaan met vrijwilligers, donateurs en 

sponsors die een link (lijken te) hebben met de georganiseerde misdaad.  

 

Concrete aanleiding voor het nader bestuderen van dit thema waren enkele recente 

incidenten. Zo kwam medio 2017 in het nieuws dat een Amsterdamse zaalvoetbalclub 

jarenlang zou zijn gerund met geld van drugscriminelen. En een jaar eerder was een 

voetbalclub in Eindhoven negatief in de media gekomen: een van de hoofdsponsors was er 

subject in een witwasonderzoek en werd verdacht van het met ‘fout’ geld betalen van spelers 

en sponsormateriaal. Ook werd in twee onderzoeksrapporten benadrukt hoe kwetsbaar de 

amateurvoetbalwereld is voor dergelijke incidenten: een onderzoek naar ‘criminele 

weldoeners’ van Tilburg University, in opdracht van het programma Politie en Wetenschap 

(Bruinsma e.a., 2018) en een onderzoek naar ‘crimineel geld in het amateurvoetbal’, dat werd 

uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Brabant Zeeland (Van Vooren, 2018).i 

 

 

Criminele weldoeners 

In het onderzoek ‘Ondermijning door criminele weldoeners’ (Bruinsma e.a., 2018) 

stond de vraag centraal of en op welke manieren criminelen in Nederland investeren in 

sociale projecten waarmee zij niet alleen geld maar ook hun imago witwassen. Denk 

bijvoorbeeld aan betrokkenheid bij de sponsoring van sportverenigingen en het 

steunen van stichtingen voor goede doelen en lokale evenementen. ‘Goeddoen’ is in 

die gevallen onmiskenbaar een vorm van ondermijning: de investeringen worden 

gedaan met fout geld en verstevigen de invloed van een crimineel in de samenleving 

en ten opzichte van de overheid. Eén op de drie gemeenten gaf aan dergelijke 

voorbeelden te kennen. Een groot deel ervan (ongeveer een derde) bleek gerelateerd 

aan het amateurvoetbal.  

 

 



 

 

 

 

Zowel de genoemde onderzoeken als incidenten hebben de Taskforce Brabant Zeeland begin 

2018 doen besluiten om meer aandacht te gaan geven aan de aanpak van dit fenomeen. De 

Taskforce Brabant Zeeland is als instantie gericht op het aanjagen en ondersteunen van de 

aanpak van de ondermijnende georganiseerde misdaad in de regio’s Brabant en Zeeland. 

Een inventarisatie van signalen over criminele inmenging in het amateurvoetbal, onder 

veiligheidspartners binnen de eigen regio, leverde een zorgwekkend beeld op. De Taskforce 

heeft naar aanleiding daarvan werkbijeenkomsten georganiseerd om beter zicht te krijgen op 

de casuïstiek. In een persbericht werd naar buiten gebracht dat men tenminste tien 

amateurvoetbalclubs in beeld heeft binnen het werkgebied, waar vermoedens zijn van 

criminele inmenging.ii Ter inkadering: in het werkgebied van de Taskforce (KNVB-district zuid 

I) zijn er ongeveer 420 amateurvoetbalclubs actief.iii 

 

 

 

Amateurvoetbalclubs die vanwege signalen van criminele inmenging medio 2019 de 

aandacht hebben bij de Taskforce Brabant Zeeland: 

(Taskforce Brabant Zeeland, 2019)  

 

 

 Signalen 

Club 1 Een ‘foute’ sponsor is vaak aanwezig bij wedstrijden. Deze sponsor komt voor 

in een strafrechtelijk onderzoek naar handel in drugs. De sponsor profileert 

zich nadrukkelijk als weldoener van de voetbalclub en zoekt de media op. De 

club kent een hoog ambitieniveau en er zijn talentvolle spelers aangetrokken. 

Club 2 Dit betreft een club waar veel geld omgaat, waarbij een aantal lokale sponsors 

verdacht wordt van witwassen. Hun namen komen voor in 

opsporingsonderzoeken en analyses van criminele netwerken. Daarnaast zijn 

er geruchten dat op de club in drugs wordt gehandeld en zijn er signalen van 

drugsgebruik door jongeren in de kantine.  

Club 3 Bij deze club zijn er signalen van drugshandel op- en vanuit de vereniging. 

Verschillende sponsors en betrokkenen (vrijwilligers, trainers) komen voor in 

opsporingsonderzoeken. De leden van dit criminele netwerk zijn geïnfiltreerd 

in de club. Een dubieuze sponsor financiert reisjes voor de club en er zijn 

signalen dat spelers geld aangeboden krijgen. Er worden ‘s avonds en 's 

nachts allerlei activiteiten in de kantine georganiseerd.  

Club 4 De club is in korte tijd meerdere keren naar een hogere klasse gepromoveerd. 

Verschillende sponsors komen voor in strafrechtelijke onderzoeken, 

waaronder de hoofdsponsor, en worden in verband gebracht met onder meer 

drugs- en mensenhandel. De hoofdsponsor heeft tevens een reis gefinancierd 

voor het eerste elftal. Er gaan ook verhalen rond dat er in de kantine drugs 

wordt verhandeld en gebruikt. Het bestuur heeft in feite niks meer te zeggen 

binnen de club. Er zijn signalen dat spelers zwart betaald krijgen. Daarnaast 

fungeren de kantine en de velden als ontmoetingsplek voor 

onderwereldfiguren.  

Club 5 Deze club heeft een hoog ambitieniveau. Het bestuur heeft ervoor gekozen 

om in zee te gaan met een dubieuze sponsor die in beeld is vanwege 

criminele activiteiten. Daarnaast wordt vermoed dat spelers zwart worden 

betaald en zijn er ook vragen bij enkele andere sponsors.  

  



 

 

 

 

  

Club 6 Een sponsor is betrokken bij drugshandel en witwassen. De club is in korte 

tijd meerdere malen naar een hogere klasse gepromoveerd. Er zijn talentvolle 

spelers aangetrokken, die vermoedelijk zwart worden betaald.  

Club 7 Bij deze club is sprake van witwassen door middel van sponsoring en betaling 

aan spelers. Ook hier is sprake van meerdere promoties in korte tijd en 

werden talentvolle spelers aangetrokken. Op papier krijgen de voetballers 

niets betaald, maar onder de tafel zijn vermoedelijk grote bedragen betaald. 

Er zijn vraagtekens bij de voorzitter en diverse sponsors van de 

voetbalvereniging, onder andere vanwege betrokkenheid bij drugshandel. 

Club 8 Het gaat om een kleine club waarbij sprake is van signalen dat verkeerde 

personen het bestuur hebben overgenomen. De club trok talentvolle spelers 

aan uit het betaalde voetbal, die vermoedelijk zwart worden betaald. De 

sponsor was subject in een opsporingsonderzoek (drugs) en heeft banden 

met de trainer en leden. 

Club 9 Zowel in de seniorenteams, het bestuur als onder de sponsors bevinden zich 

veel personen die in verband worden gebracht met het criminele circuit en 

lidmaatschap van een (inmiddels verboden) criminele motorbende. De 

voetbalclub dient als ontmoetingsplek. Er worden door deze groep meerdere 

malen feesten, barbecues etc. georganiseerd op de vereniging.  

Club 10 Deze club valt op omdat bij één van de elftallen een aantal vrienden speelt die 

bekend staan vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Dit vriendenteam is 

een tijd geleden op kosten van de sponsor een week op reis geweest. Een 

van de hoofdsponsors is tevens een bekende uit het criminele milieu. 
 

 

Volgend op de bovenstaande inzichten, en in aanvulling op het eigen operationele werk, heeft 

de Taskforce Brabant Zeeland Bureau Bruinsma en Tilburg University opdracht gegeven tot 

het uitvoeren van nader onderzoek, dat zich specifiek richtte op het thema ‘preventie en 

weerbaarheid.’ Het gaat derhalve niet primair om het vaststellen van de aard en zwaarte van 

de problematiek, maar om de vraag hoe clubs in het amateurvoetbal zich effectief kunnen 

wapenen tegen het risico van sponsoring door criminele weldoeners en andere vormen van 

infiltratie door de onderwereld. Van dit onderzoek is het u voorliggende rapport het verslag.  

 

1.2 Doelstelling en opzet van het onderzoek 

 

Als doelen van het onderzoek werden gesteld:  

 
1. Na te gaan in hoeverre amateurvoetbalclubs bewust zijn van de risico’s van het 

(on)bewust aangaan van zakelijke relaties met mensen die (hoogstwaarschijnlijk) 

betrokken zijn bij het plegen van strafbare feiten of nauw gelieerd zijn aan het 

misdaadmilieu. 

2. In kaart te brengen welke maatregelen amateurvoetbalclubs (al dan niet) treffen ten 

aanzien van vrijwilligers, donateurs en sponsors, om incidenten te voorkomen die 

voortvloeien uit het criminele profiel van betrokkenen.  

3. Het gesprek over verbeterpunten – dat de clubs intern en onderling voeren, alsmede 

met de overheid en de KNVB – te ondersteunen, door in kaart te brengen waaraan 

clubs behoefte hebben en hun eventuele hulpvragen inzichtelijk te maken.  



 

 

 

 

 

Weerbaarheid als kernthema 

 

In de bovenstaande kernvragen klinkt door wat de uitgangsgedachte is van dit 

onderzoek. Deze is in het kort: criminele inmenging voorkomen begint met een keuze in 

de bestuurskamer. Als een club criminele invloeden wil weren dan vraagt dat 

sensitiviteit en beleid.  

 

 

 

1.3 Uitvoering van het onderzoek 

 

In het kader van het onderzoek zijn alle amateurvoetbalclubs in de regio’s Zeeland en Brabant 

benaderd waarvan teams actief zijn in de Derde divisie, Tweede divisie of de Hoofdklasse. 

Daarbij gaat het in totaal om zestien clubs.  

 

Het is goed om hierbij te benadrukken dat wij dus niet zijn uitgegaan van de lijst van 

verenigingen waar de Taskforce signalen over heeft ontvangen. We hebben in het werkgebied 

van de Taskforce alle clubs aangeschreven met teams spelend in de Derde divisie, Tweede 

divisie of de Hoofdklasse. De aanname is daarbij dat hoog presterende amateurclubs - door 

hun niveau en uitstraling - interessant kunnen zijn voor criminele weldoeners. Betrokkenheid 

bij dergelijke clubs kan status verhogend werken en ook kunnen weldoeners via deze grotere 

clubs gemakkelijker in contact komen met bonafide ondernemers en leden van het openbaar 

bestuur. Tegelijkertijd was het de verwachting dat juist deze clubs vanwege hun licentiestatus 

gericht zullen zijn op het goed op orde hebben van hun financieel beheer en hun bestuur. iv  

 

Twaalf van de zestien benaderde clubs namen uiteindelijk deel aan het onderzoek. Van de 

vier die niet meededen gaf één club expliciet aan niet mee te willen doen vanwege (zo gaf de 

voorzitter aan) “een ophanden zijnde reorganisatie die te veel vergde op dat moment”. Van de 

drie andere clubs zijn de overwegingen niet bekend. Zij reageerden niet op de 

uitnodigingsmail en ook niet op de twee daarna verstuurde reminders en op pogingen tot 

telefonisch contact.  

 

Bij de twaalf clubs die meewerkten aan het onderzoek voerden we gesprekken met elf 

bestuursvoorzitters, een penningmeester, een secretaris, twee coördinatoren veiligheid en 

een coördinator Sport en Samenwerking. In totaal werd gesproken met zestien personen (zie 

bijlage 1). De gevoerde gesprekken namen gemiddeld ongeveer 1,5 uur in beslag. Vijftien 

daarvan vonden face to face plaats en één werd telefonisch uitgevoerd. We merkten daarbij 

dat de respondenten het prettig vonden om voorbeelden van criminele betrokkenheid bij 

voetbalclubs aangereikt te krijgen en vervolgens te filosoferen over mogelijkheden om 

problemen te voorkomen. 

 

Praten over ‘lastige situaties’ 

 

Zoals hiervoor werd aangegeven, stond het vraagstuk hoe clubs zich weerbaar kunnen 

opstellen tegen het risico van criminele inmenging, centraal. Dit betekende dat eerst en vooral 

vanuit voorbeelden werd uitgegaan waarover in de media werd bericht (zie hierna), op basis 

waarvan de volgende onderwerpen aan de orde werden gesteld:  



 

 

 

 

 
- Zou je meer willen en kunnen doen om de club beter tegen dergelijke voorvallen te 

wapenen? 

- Waarom wel of niet? (waarbij we doorvroegen op onderwerpen als zicht op indicaties 

van kwetsbaarheden, het al dan niet aanwezig zijn van een open bespreekcultuur, 

drempels voor het doen van investeringen in dit onderwerp)  

- Stel dat het toch zou voorkomen, hoe kun je dan als bestuur het best reageren bij dit 

type incidenten: intern en richting de media? Waarom?  

- Wat is je boodschap aan de overheid en de KNVB? Wat kunnen zij eventueel 

betekenen? 

Aan de hand van de incidenten die wij voorlegden kwamen daarnaast concrete problemen 

aan bod, bijvoorbeeld:  

 
1. Het niet kennen van de oorsprong van donaties en het profiel van geldschieters en 

sponsors. Weet men zeker dat het eerlijk is verdiend? Wat als er cash betaald wordt? 

2. Niet weten wie je als vrijwilliger in huis haalt en of iemand een criminele statuur of 

criminele connecties heeft. 

3. Bestuurs- en commissieleden die een criminele statuur of criminele connecties blijken 

te hebben. 

 

De itemlijst die we hanteerden is bijgevoegd als bijlage 2. De interviews waren er vooral op 

gericht om de respondenten aan het denken te zetten over voorstelbaarheid van incidenten en 

hun daaraan gekoppelde hulpvragen. We lichtten de incidenten in het gesprek toe, 

bijvoorbeeld aan de hand van een filmpje van een nieuwsitem, gevolgd door een mondelinge 

toelichting. Er werden geen inhoudelijke stukken vooraf gestuurd, enkel de opzet van het 

gesprek en het doel van het onderzoek werden aangekondigd.  

 

 

 

Observatie 

 

Uit de interviews blijkt dat de respondenten een gesprek over deze onderwerpen waarderen, 

los van de vraag of zij zelf negatieve ervaringen hebben opgedaan:  

 

“Ik moet zeggen dat ik veel van dit gesprek heb opgestoken. Dat had ik niet gedacht. 

Het zet me aan het denken. Ik merk dat we hier zelf nog te weinig op doen, terwijl we 

genoeg voorbeelden in het verleden hebben waardoor je zou kunnen zeggen: best 

belangrijk hier...” (6) 

 

“Clubs moeten weten dat dit soort dingen onderzocht worden en naar justitie gaan. 

Criminelen investeren alleen in voetbal voor zelfverheerlijking. De rest interesseert ze 

niks.”(2)  

 

“Je moet over dit onderwerp nadenken vind ik, anders word je verrast.” (3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Het eerstvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) omvat een inhoudelijke introductie op het 

kernthema in dit rapport: crimineel geld in het amateurvoetbal, geplaatst in het bredere kader 

van (weerbaar zijn tegen) ondermijning. Daarna volgt - in de vorm van een drieluik - de 

bespreking van de resultaten van de interviews. Hoofdstuk 3 gaat in op wat de respondenten 

deelden over hun zorgen en signalen. Hoofdstuk 4 richt zich op de vraag hoe de clubs die we 

benaderden inzetten op preventie. Hoofdstuk 5 bespreekt de met ons gedeelde hulpvragen 

van clubs richting de overheid en de KNVB. Het rapport sluit af met een kort beschouwend 

hoofdstuk, waarin we reflecteren op de resultaten van het onderzoek.  

   



 

 

 

 

 
2.  Crimineel geld in het amateurvoetbal 
 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de context geschetst van de problematiek van ‘criminele weldoeners’ 

die zich manifesteren in de sportwereld, en dan met name in het voetbal (Bruinsma et al, 

2018). In een breder kader kan deze problematiek worden geplaatst in het licht van 

ondermijning en de aanpak daarvan. Dit komt allereerst aan bod in paragraaf 2.2. Daarop 

volgend beschouwen we de kwetsbaarheden van de voetbalwereld (2.3) en de mogelijke 

motieven van criminelen om zich als weldoeners/investeerders in het voetbal te mengen (2.4). 

 

We sluiten af (in paragraaf 2.5) met een reflectie op de publiek geworden voorbeelden waaruit 

we ook in de gesprekken hebben geput. In de media wordt regelmatig stil gestaan bij 

amateurvoetbalclubs onder criminele invloed. “De rij van doodlopers begint de laatste jaren 

fors op te lopen”, zo schreef journalist Geerds in 2016 op de website Voetbal247.v Zijn kroniek 

van de ‘gevallen’ clubs bevat een reeks van voorbeelden van amateurvoetbalclubs die na een 

snelle opkomst strandden vanwege financiële malversaties, of omdat uitkwam dat ze in zee 

waren gegaan met criminelen. In de afgelopen jaren is deze lijst helaas verder gegroeid. 

Personen met een dubieuze achtergrond die zich via het voetbal als weldoener manifesteren 

is, zo valt daaruit te concluderen, geen incidenteel probleem. 

 

2.2 Criminele weldoeners, ondermijning en de aanpak daarvan 

 

Ondermijning is een term die relatief kortgeleden, in 2009, door de toenmalige politieregio 

Amsterdam-Amstelland werd gemunt (Projectgroep ondermijning, 2009). Het begrip wordt 

alleen in Nederland gebruikt en laat zich lastig definiëren, maar heeft sindsdien een grote 

opmars gemaakt. In algemene zin heeft ondermijning veel te maken met georganiseerde 

misdaad, met de nadruk op de effecten daarvan in de samenleving. Het gaat dan ook om 

aantasting van het gezag van de overheid, van het functioneren van bedrijven en de 

economie, van het leefmilieu en van sociale verhoudingen binnen de maatschappij. 

Ondermijning wordt echter niet alleen veroorzaakt door onderwereldfiguren: ook respectabele 

bedrijven kunnen ondermijnend bezig zijn, bijvoorbeeld door witwassen te faciliteren, of door 

consequent milieu-, veiligheids- en andere regels aan de laars te lappen.  

 

Ook ‘sociaal witwassen’ valt onder het begrip ondermijning. Hiermee wordt verwezen naar het 

gegeven dat personen die crimineel actief zijn, zich soms tegelijkertijd (en doelbewust) 

manifesteren als respectabel lid van de samenleving – als goeddoener – om het imago hoog 

te houden en daarmee ‘de schijn voor’ te krijgen. Met dat doel investeren in, of op een andere 

manier bijdragen aan, maatschappelijk nuttige activiteiten, is een methode die we kennen uit 

voorbeelden in de criminografie die ver teruggaan. De Brabantse plattelandsbendes van de 

17e eeuw bijvoorbeeld, begrepen al heel goed dat het voordeel bood om de omgeving te laten 

meeprofiteren van hun misdaden, door gestolen spullen weg te geven of goedkoop aan te 

bieden. Dit leidde ertoe dat de bewoners hun mond dichthielden of zelfs waarschuwden 

wanneer de lokale autoriteiten zich verzamelden om op te trekken naar de kampen in de 

bossen waar de bendes verbleven (Moors en Spapens, 2017). Hun moderne nazaten hebben 



 

 

 

 

deze les onthouden: een jaar of vijftien geleden konden inwoners van een achterstandswijk 

nog gratis pakken waspoeder komen ophalen die waren buitgemaakt bij een ladingdiefstal, 

maar waarmee de helers door de taal op de verpakking niets konden beginnen (Spapens en 

Fijnaut, 2005). 

 

Hoewel dergelijke typen van weldoenerschap vaak een integraal onderdeel zijn van 

georganiseerde of ondermijnende criminaliteit, is er tot op heden weinig tot geen 

systematische wetenschappelijke aandacht aan geschonken, ook internationaal niet.  

 

Aanpak 

 

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van vele 

instanties. Het gaat niet alleen om repressie in traditionele zin, waar het openbaar ministerie, 

de politie en andere opsporingsdiensten het voortouw in hebben, maar ook om het verstoren 

van criminele activiteiten door bestuurlijke handhavers en om het normaliseren van fiscale 

relaties met individuen en bedrijven die belasting hebben ontdoken, of deze in het geheel niet 

hebben betaald omdat het ging om inkomsten uit strafbare feiten.  

 

Een tweede pijler onder de bestrijding van ondermijning is preventie. Enerzijds gaat het er 

daarbij om dat leden van criminele netwerken die willen uitstappen daarbij worden 

ondersteund, waar de reclassering traditioneel een belangrijke rol speelt, maar ook andere 

partners die zich bezighouden met resocialisering. Anderzijds is het cruciaal dat de instroom 

van nieuwe ‘leden’ in criminele netwerken zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Ook daarbij 

spelen tal van instanties een rol, zoals het onderwijs, jeugdzorg, maatschappelijk werk, 

enzovoorts.  

 

Deze benaderingen worden in Nederland steeds vaker integraal toegepast. De repressie en 

verstoring wordt gecoördineerd in de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) 

waarvan er inmiddels tien in heel Nederland actief zijn, ondersteund door het Landelijk 

Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). De preventieve invalshoek, al dan niet met 

strafrechtelijke stok achter de deur, krijgt integraal gestalte in de Zorg- en veiligheidshuizen, 

waarvan eveneens een landelijk dekkend netwerk bestaat. Integratie van repressieve en 

preventieve benaderingen zien we terug in de aanpak van criminele families, waar het 

vervolgen van familieleden die actief zijn in de zware en georganiseerde misdaad wordt 

gecombineerd met het voorkomen dat de nieuwe generatie familieleden opnieuw in het 

criminele circuit belandt (Boer et al., 2019). 

 

Het besef is daarnaast groeiende dat ook het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid 

tegen de invloed van ondermijnende criminaliteit een essentieel onderdeel vormt van de 

aanpak. Ondermijnende criminaliteit is immers verre van een verborgen fenomeen. Burgers 

die daar enigermate alert op zijn, zien de verschijnselen in hun eigen straat of buurt, 

bijvoorbeeld in de vorm van verdachte bewegingen rondom een pand die mogelijk wijzen op 

een wietkwekerij; een wijkbewoner die zijn huurwoning heeft omgebouwd tot fort, met zware 

rolluiken, camera’s en lichtmasten; een nagel- of zonnestudio waar nauwelijks klanten komen, 

enzovoorts. Burgers kiezen er echter vaak voor om daar geen consequenties aan te 

verbinden: uit desinteresse (‘heb er geen last van'), omdat ze niet weten waar ze met die 

kennis naartoe moeten, uit angst voor represailles, vanwege een gebrek aan vertrouwen in de 

overheid, of door een combinatie van dergelijke factoren. In bepaalde wijken gedragen zware 

criminelen zich bovendien als ‘wijkkoningen’ en dwingen ze ‘muren van stilzwijgen’ af door 

intimidatie, al dan niet in combinatie met weldoenerschap (Bruinsma et al., 2018). Er moeten 



 

 

 

 

dus ook inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de wijk verandert van een 

biotoop waarin de ondermijnende crimineel zich veilig voelt, in een omgeving die voor hem 

vijandig wordt. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat elke burger zich als onbezoldigd 

opsporingsambtenaar moet gaan manifesteren, of bij elke gelegenheid de politie moet bellen. 

Het gaat primair om het creëren van een sfeer waarin de crimineel dagelijks voelt dat de 

omgeving zijn of haar gedrag waarneemt en het niet accepteert. Tegelijkertijd moeten burgers 

en professionals die zich wel openlijk teweerstellen, kunnen rekenen op een overheid die 

bescherming biedt.  

 

Het thema maatschappelijke weerbaarheid is relatief nieuw in de context van ondermijning. 

Omtrent hoe dit precies moet worden vormgegeven en geïntegreerd met de hierboven 

aangestipte repressieve en preventieve benaderingen, zijn dan ook nog geen kant en klare 

‘draaiboeken’ beschikbaar. Ook het wetenschappelijk onderzoek is in dat opzicht nog zeer 

schaars (Boer et al., 2019). Praktijkvoorbeelden kennen we vooral uit Italië, waar bijvoorbeeld 

wordt geëxperimenteerd met het ‘teruggeven’ van in beslag genomen vastgoed van 

maffialeden aan de gemeenschap onder de noemer Libéra. Deze aanpak is inmiddels ook 

overgewaaid naar Nederland, waar de gemeente Tilburg het huis kocht van ‘wijkkoning’ Corin 

Denis, om het te gaan verhuren aan een organisatie die zich inzet voor de buurt (Binnenlands 

bestuur, 2017). In bredere zin is in Italië sprake van burgers die zich actief uitspreken tegen 

de maffia. Deze antimaffiabeweging wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers, die zich 

bijvoorbeeld op scholen inzetten om informatie te verstrekken, door organisaties van vrouwen, 

die zich bijvoorbeeld richten tegen de maffia als pleitbezorger van male chauvinism en door 

journalisten, maar ook jonge influencers die op sociale media volgers hebben (Dalla Chiesa, 

2019). In Nederland wordt momenteel eveneens nagedacht over de vraag hoe studenten in 

het beroepsonderwijs en universiteiten bewust kunnen worden gemaakt van het risico dat zij 

in hun latere werk, variërend van elektricien tot advocaat, in het misdaadmilieu worden 

gezogen en hoe zij zich daartegen kunnen weren.  

 

Het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid kent aldus vele facetten. Het onderhavige 

onderzoek bestrijkt daarvan een specifiek onderdeel: de weerbaarheid van bestuurders van 

clubs in het amateurvoetbal tegen criminele infiltratie, door middel van sponsoring of op 

andere manieren.  

 

2.3 Kwetsbaarheid van voetbalclubs 

 

De sportwereld lijkt bovengemiddeld kwetsbaar voor criminele inmenging. Ten eerste omdat 

er weinig maatschappelijke sectoren zijn waar iemand lokaal zo snel een grote dosis goodwill 

kan opbouwen, simpelweg door ervoor te zorgen dat het met ‘de’ club goed gaat. Ten tweede 

moeten sportclubs over het algemeen veel moeite doen om de begroting rond te krijgen en 

dienen bestuurders sterk in de schoenen te staan om een gulle gever niet te accepteren, ook 

al zijn diens achtergrond, gedrag of vriendenkring dubieus, en is de bron van diens financiële 

welstand onduidelijk. Bovendien zullen degenen die vraagtekens hebben voorzichtig zijn om 

die te uiten, zeker als ze daarbij het risico lopen om ook nog met fanatieke supporters 

geconfronteerd te worden.  

 

Het weren van een bekende veroordeelde crimineel of een potentiële sponsor die net is 

aangehouden met tien kilo cocaïne in de achterbak van zijn auto, zal clubs weinig dilemma’s 

opleveren. In de regel zijn de omstandigheden echter niet zwart/wit en is van harde feiten of 

een lijst met antecedenten (nog) geen sprake, of ze dateren uit het verleden en is de straf al 



 

 

 

 

lang uitgezeten. Ook kan het bijvoorbeeld zo zijn, dat iemand wel verdacht werd van zware 

feiten, maar uiteindelijk is vrijgesproken. Die ‘grijze’ gevallen zullen elk op hun merites moeten 

worden beoordeeld.  

 

De kwetsbaarheid van voetbalclubs voor verwevenheid met criminaliteit heeft al langer 

aandacht waar het gaat om geldstromen in het betaalde voetbal. Zo zorgde een rapport van 

de Financial Action Task Force (FATF) in 2009 voor veel reuring (Slot, 2010). Deze taskforce, 

waarin vele landen samenwerken aan de bestrijding van het witwassen (en later ook de 

financiering van terrorisme), publiceerde toen een studie naar misdaadgeld in de 

voetbalwereld (FATF, 2009). Het rapport trok wereldwijd media‑aandacht. Er stonden geen 

uitspraken in over de omvang van het probleem, maar wel werden er fundamentele zwakten 

in de hedendaagse voetbalindustrie blootgelegd, waarvan was gezien dat ze door criminelen 

werden misbruikt (Slot, 2010: 13). Het ging daarbij om de volgende risicofactoren:  

 

 de financiële kwetsbaarheid van veel voetbalclubs (zowel topclubs als lokaal 

opererende amateurclubs);  

 de markt voor spelerstransfers waarin vrijwel ongecontroleerd en ongereguleerd vele 

miljarden omgaan;  

 een met het voetbal onlosmakelijk verbonden ‘cultuur van onvoorspelbaarheid en 

irrationaliteit’;  

 de niet‑materiële aantrekkingskracht van de wereld van het voetbal (voetbal als 

middel om maatschappelijk aanzien te verwerven);  

 de kwetsbaarheid van jonge spelers – vooral spelers uit lagere sociale klassen en 

spelers afkomstig uit arme landen (FATF, 2009).  

 

Het rapport beschreef een veelvoud aan methoden waarmee crimineel geld wordt 

witgewassen in, of met gebruikmaking van de voetbalwereld, zoals: via spelersmakelaars die 

openstaan voor het ook contant aankopen van spelers (wat in Afrika gebeurde, maar ook in 

andere landen); via constructies om belasting te ontduiken of te ontwijken; via acceptatie van 

gelden van ‘private suikerooms’ met criminele connecties; via de verkoop van aandelen aan 

een door de maffia gefinancierd bedrijf (bij deze casus was de voetbalclub overigens zelf niet 

betrokken, maar werd zij ongewild misbruikt); en via de overname van een nauwelijks 

levensvatbare club door een drugscrimineel om geld wit te wassen en de club te redden. 

Criminelen konden ook inkomsten verwerven of crimineel geld witwassen door te wedden op 

wedstrijden waarbij de uitslagen waren gemanipuleerd door spelers om te kopen (Slot, 2010).  

 

De risico’s van verwevenheid met criminaliteit worden ook op amateurniveau regelmatig 

gesignaleerd, ook in Nederland (Andringa, 2016). Volgens hoogleraar Sport en Recht Marjan 

Olfers gaat die inmenging vaak sluipenderwijs. Het begint met het betalen van de shirtjes voor 

het team. Vervolgens weet de weldoener nog wel een speler van een wat grotere club, die hij 

gaat betalen om bij zijn vereniging te voetballen (Andringa, 2016). Wanneer de crimineel 

invloed heeft verworven, kan hij eisen gaan stellen, zoals een plaats in het bestuur, het mogen 

overnemen van de exploitatie van de kantine, of eisen dat onderhoudsklussen aan ‘bevriende’ 

bedrijven worden gegund. Indien de club ook nog beschikt over een harde kern van 

‘hooligans’, biedt dat voorts de gelegenheid om binnen die groep crimineel ‘talent’ te spotten  

of ze in te zetten voor klusjes als het bedreigen van personen in zowel de onder- als 

bovenwereld met wie de ‘weldoener’ een conflict heeft (Bruinsma et al, 2018b).  

 

Amateurvoetbalclubs drijven veelal op vrijwilligers, die niet altijd in staat zijn om crimineel 

gedrag te herkennen (Andringa, 2016). Er zitten lang niet altijd mensen in het bestuur die een 



 

 

 

 

achtergrond hebben in bijvoorbeeld de belastingdienst of de opsporingswereld, of die weten 

wat in de ‘gewone’ zakenwereld gebruikelijk is. Zoals hierboven al werd opgemerkt, heeft 

degene die zich als sponsor meldt doorgaans geen strafblad op de rug geplakt zitten en kan 

deze de herkomst van zijn financiële welstand vaak afdoende verklaren door te verwijzen naar 

het bezit van een op het oog goedlopend bedrijf, of een andere moeilijk controleerbare reden 

aandragen, zoals winsten gemaakt met buitenlands vastgoed. Volgens sommige waarnemers 

zouden verenigingen kritischer kunnen zijn en zou de KNVB daarbij kunnen helpen met meer 

voorlichting of door het opstellen van regels voor het aannemen van geld (Andringa, 2016). 

Het is een onderwerp waar de clubs, gesteund door de KNVB, de afgelopen jaren steeds 

meer in zijn gaan investeren. Clubbesturen worden ook in algemene zin gewaarschuwd om 

geen zwarte financiële transacties aan te gaan.vi 

 

2.4 Voetbal is emotie, ook voor (criminele) investeerders 

 

Clubliefde en het willen verwerven van maatschappelijk aanzien, kunnen belangrijke drijfveren 

zijn om een vereniging financieel te steunen. Dat geldt voor bonafide maar ook voor criminele 

investeerders (Slot, 2010; Bruinsma et al, 2018). En dat geldt voor betaald voetbalclubs, maar 

evengoed voor de amateurclubs. In eerder door de onderhavige auteurs uitgevoerd 

verkennend onderzoek naar criminele weldoeners, kwam naar voren dat sponsoring van 

sportclubs, en dan met name voetbalclubs, een van de meest genoemde vormen was 

(Bruinsma et al., 2018). Daarbij ging het met name om sponsoring van amateurclubs, maar 

een enkele keer ook om een betaald voetbalclub. Die sponsoring liep uiteen van het doneren 

van kleine bedragen, in de orde van enkele honderden euro’s, of het betalen van een 

reclamebord, tot het financieren van de complete jeugdopleiding van een grotere club. De 

omvang van de sponsoring bepaalt uiteraard ook mede de invloed die een criminele 

weldoener bij de club heeft. Dat varieert van weinig betrokkenheid, wanneer de sponsor een 

kleine bijdrage levert en dat vooral doet op verzoek van de club zelf, bijvoorbeeld omdat hij 

daar rondloopt omdat zijn kinderen er spelen, tot vooraan willen staan op foto’s op de website 

van de club, wanneer er weer een prijs is gewonnen.  

 

Criminele weldoeners dringen zich niet altijd aan de voetbalvereniging op. Soms komen ze al 

jaren op de club zonder dat er veel bekend was over hun criminele achtergrond, en vervullen 

ze ook functies. Wat bijvoorbeeld te doen wanneer een gewaardeerde clubman die ook als 

shirtsponsor optreedt, opeens lid blijkt te zijn geworden van een criminele motorbende en 

vervolgens zijn nieuwe vrienden ook in de kantine of op de tribune verschijnen? Het 

onderzoek van Bruinsma et al (2018) liet zien dat de achtergrond van de criminele weldoeners 

varieerde van personen die verdacht werden van betrokkenheid bij zaken als drugshandel en 

-productie, tot ondernemers die vanwege hun gedrag of criminele vriendenkring, al dan niet in 

combinatie met geruchten over een misdaadverleden, in een kwade reuk stonden. Een 

voorbeeld van dat laatste betrof een persoon die uitzendbureaus voor Oost-Europeanen 

runde en ervan werd verdacht betrokken te zijn bij uitbuiting van deze werknemers.  

 

Het ‘emotioneel witwassen’ is geen nieuw verschijnsel, zo schrijft ook Slot (2010). Voetbal is 

van oudsher een ingang van de onder‑ naar de bovenwereld. Zo beschrijft Valk (2009) in zijn 

boek In de schaduw van de bal hoe collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog via het 

betaalde voetbal hun maatschappelijke status herwonnen. Valk geeft in zijn boek 

verschillende voorbeelden van relaties tussen drugscriminelen en lokale voetbalclubs. Bekend 

is ook een kwestie uit het begin van de jaren negentig, toen Willem Holleeder en zijn 

toenmalige compaan Cor van Hout, zich veelvuldig lieten zien bij FC Haarlem, en er, zo werd 



 

 

 

 

vermoed, ook spelers zwart betaalden (Slot, 2010, p. 25; Butter en Houtman, 2012). Enkele 

voetballers die voor de club speelden, raakten later zelf verstrikt in de onderwereld. Een 

voorbeeld is Mike Offenberg, de kleinzoon van hasjsmokkelaar Gijs van Dam, die werd 

veroordeeld voor een gewapende overval, illegaal vuurwapenbezit en geweldsdelicten, terwijl 

er ook verdenkingen waren van betrokkenheid bij drugssmokkel en witwassen (Butter en 

Houtman, 2012). Welke motieven Holleeder en van Hout hadden voor hun belangstelling voor 

FC Haarlem is nooit precies duidelijk geworden. Het was wel helder dat hun aanwezigheid de 

sfeer op de club niet ten goede kwam. Zo dronken de beide heren regelmatig koffie met spits 

Donny Huysen, die toen al bekend stond om zijn criminele vrienden, en die na zijn actieve 

carrière verdachte zou worden in een zaak van cocaïnesmokkel. Ook was er een incident 

waarbij een bodyguard van Holleeder de vrouw van de toenmalige voorzitter van FC Haarlem 

had geslagen (Van Wonderen, 2015). De beide Heinekenontvoerders vonden het kennelijk 

vooral leuk om zich rondom het voetbal – en overigens ook op de paardenrenbanen – te laten 

zien, maar politiemensen vermoedden destijds ook minder nobele motieven, namelijk illegaal 

gokken op de wedstrijden en zelfs manipulatie van de uitslagen, met hulp van de spelers die 

financieel van ze afhankelijk waren. Een opsporingsonderzoek dat die vermoedens had 

kunnen concretiseren, kwam echter niet voorbij het voorbereidende stadium.  

 

2.5 Voorbeelden van criminele verwevenheid bij amateurvoetbalclubs 

 

In dit rapport kunnen we de in interviews aangedragen voorbeelden alleen volledig 

geanonimiseerd weergeven. Openbaar is er in de media, los van de door ons verzamelde 

casuïstiek, in de afgelopen jaren echter regelmatig bericht over criminele verwevenheid bij 

amateurvoetbalclubs. Om een beeld te geven over wat voor type zaken het ging, beschrijven 

we hier kort enkele voorbeelden. Deze zijn ook gebruikt tijdens de interviews met 

bestuursleden van amateurvoetbalclubs, om te bespreken hoe zij met dergelijke situaties 

zouden (kunnen) omgaan. 

 

Een eerste casusvoorbeeld heeft betrekking op de Eindhovense club VV Nieuw Woensel en 

speelde in 2016. Het ging om een geval waarin een sponsor werd verdacht van het zwart 

betalen van spelers. De voorzitter benadrukte in de media dat de club niet wist dat de 

herkomst van het sponsorgeld mogelijk niet deugde en dat het bestuur zelf niet betrokken was 

bij betalingen aan de spelers. De geldschieter was, toen deze kwestie aan het licht kwam, zelf 

al geen actief lid meer, maar was in het verleden wel assistent-trainer geweest van het eerste 

elftal. Hij sponsorde nog wel reclameborden en de shirts. De voorzitter gaf aan dat daaraan 

een eind gemaakt zou worden, in het besef dat het zonder sponsor een heel moeilijk seizoen 

kon worden (NOS, 2016).  

 

In een tweede voorbeeld ging het eveneens om het zwart betalen van spelers en wist de club 

daarmee opmerkelijke successen te behalen. Dit geval speelde in 2016 en het ging om 

amateurclub OFC uit Oostzaan. De weldoener was eerder veroordeeld voor het leidinggeven 

aan een criminele organisatie en hij was ook al het doelwit geweest van een liquidatiepoging. 

De FIOD vermoedde dat de sponsor en een bestuurslid jarenlang de belasting hadden 

ontdoken (Andringa, 2016). OFC was in het seizoen 2008/2009 nog Vijfdeklasser, maar anno 

2016 al opgeklommen tot de Hoofdklasse, met ambities om in het seizoen daarna in de Derde 

divisie te gaan spelen. De club was er in de jaren daarvoor in geslaagd om onder meer oud-

Ajacied Pius Ikedia en oud-profs Bilal el Yacoubi en Christy Bonevacia aan te trekken 

(Geerds, 2016). 

 



 

 

 

 

In een derde voorbeeld ging het om een sponsor van een voetbalclub die (ook) de clublocatie 

gebruikte voor zijn criminele activiteiten. Deze casus speelde in juli 2015 en het ging om de 

club VV Steenbergen. De hoofdsponsor, tevens eigenaar van een horecazaak in het dorp en 

uitbater van de kantine van de club, werd opgepakt nadat een vrijwilliger in het clubgebouw 

een tas met 100 kilo MDMA had gevonden. De verdachte werd hiervoor veroordeeld tot vier 

jaar gevangenisstraf (Andringa, 2016).  

 

Een ander voorbeeld waarin strafbare feiten op de clublocatie werden gepleegd, betreft de 

Haarlemse voetbalclub Young Boys. Hier werden spelers zwart betaald uit de opbrengsten 

van illegale pokertoernooien, die in de kantine werden georganiseerd. Ook deze club viel op 

doordat ze in een paar jaar tijd was opgeklommen van de Vijfde klasse naar de Hoofdklasse. 

De clubeigenaar werd veroordeeld tot twee jaar cel, ook wegens witwassen en afpersing.” 

(Geerds, 2014) 

 

Tot slot kunnen enkele gevallen worden aangehaald waarin de betrokkenheid van 

bestuursleden bij zware criminaliteit, een desastreus effect had op de club. Een berucht eerste 

voorbeeld betreft de Amsterdamse club Türkiyemspor. Deze slaagde erin om uit te groeien tot 

een topclub op amateurniveau toen de zich als zakenman presenterende Nedim Imaç erin 

begon te investeren en voorzitter werd. De multiculturele club werd gezien als een boegbeeld 

van de geslaagde integratie. Zelfs koning Willem-Alexander (toen nog kroonprins) is op 

bezoek geweest om Imaç te feliciteren met het succes van ‘zijn’ club. Daaraan kwam een 

einde toen de voorzitter in 2007 werd geliquideerd en zijn geld afkomstig bleek te zijn geweest 

uit de heroïnehandel (Volkskrant, 2009). Daarnaast bleken diverse aangetrokken spelers diep 

in het misdaadmilieu te zitten en een van hen werd enkele jaren later zelfs vermoord. 

Türkiyemspor kwam door het wegvallen van de sponsor in steeds grotere financiële 

problemen en ging in 2009 failliet (Volkskrant, 2009). In een ander voorbeeld, uit februari 

2016, werd de voorzitter en financier van de Utrechtse voetbalclub Magreb '90 opgepakt 

tijdens een trainingskamp in Turkije, op verdenking van drugshandel en witwassen via 

vastgoed in Marokko. Na zijn aanhouding ging het bergafwaarts met de club, die ook nog 

eens met een forse belastingschuld werd geconfronteerd (de Kruijff en Bakker, 2017). De 

trainer stapte op en spelers liepen weg, maar de club slaagde er dat jaar nog wel in om de 

Derde divisie te bereiken (Andringa, 2016). In 2018 verdween de naam, die werd veranderd in 

SV Papendorp.  

 

De voorgaande schets laat zien dat de voetbalwereld met uiteenlopende risico’s 

geconfronteerd wordt in relatie tot criminele inmenging. Voor amateurclubs met een lokaal 

bereik lijken die zich te concentreren op ten eerste criminele geldschieters die officieel als 

grotere sponsor willen optreden. Ten tweede gaat het om personen die, al dan niet met 

medeweten van het bestuur, spelers zwart betalen, structureel of incidenteel, waarbij zich 

tevens het gevaar voordoet dat zij spelers binnen weten te halen die zelf ook met een of zelfs 

twee benen in de onderwereld staan. Tot slot gaat het om personen die op de club al een 

functie vervullen, zoals trainer of kantinebeheerder, of er om de een of andere reden vaak zijn, 

en die ofwel de club gebruiken om hun criminele activiteiten te faciliteren, of er alleen al door 

hun aanwezigheid de sfeer en het veiligheidsgevoel van andere leden negatief beïnvloeden.   



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
3.  Lastige situaties, risico’s en kwetsbaarheden 
 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk geven we weer hoe de respondenten in ons onderzoek spraken over 

voorbeelden zoals aangehaald in het voorgaande hoofdstuk. Kennen ze deze concrete 

geschiedenissen en maken ze zich zorgen over criminele inmenging ook in de eigen club? Dit 

komt aan bod in respectievelijk de paragrafen 3.2 en 3.3. Vervolgens staan we in paragraaf 

3.4 stil bij de kwetsbaarheden voor het amateurvoetbal voor wat betreft de link met 

georganiseerde misdaad. Hoe definiëren de respondenten deze zelf?  

 

3.2 Kennis van publiek geworden casussen 

 

De meeste respondenten kennen wel enkele van de gepresenteerde casussen van criminele 

inmenging die het landelijke nieuws haalden. Hoe een casus ‘leeft’ lijkt echter wel sterk 

bepaald door of men die clubs ook tegenkomt (of kwam) in de eigen competitie. Zo is de 

voorgelegde casus van VV Nieuw Woensel bij slechts twee van de 16 respondenten bekend. 

Deze club speelt op een lager niveau dan de benaderde clubs. Negatief nieuws raakt dan 

minder, zo wordt geopperd. Hoewel er in de media veel aandacht voor deze casus is geweest 

en het toch een geografisch ‘nabij’ verhaal betreft, in Brabant, werd het in geen enkele 

bestuurskamer specifiek besproken. Respondenten 5 en 10 kennen de casus Woensel wel:  

 

“Dat is hier om de hoek.” (10) 

 

“Via een andere club hoorde ik dat er spelers van daar bij Nieuw Woensel gingen 

spelen voor het geld. Ik vind het bizar hoe veel ruimte ze die man hebben gegeven, 

als weldoener, trainer én sponsor. Dit had veel eerder afgestopt moeten worden, 

gewoon door op een neutrale manier te zeggen dat iemand niet al die rollen mag 

hebben en dat zwart betalen niet kan natuurlijk. Maar als je als bestuur eenmaal 

midden in zo’n situatie zit, zonder dat je wist dat je misschien met de verkeerde in zee 

bent gegaan, is ingrijpen moeilijk. Een duivels dilemma. Want wat doe je als zo’n 

belangrijke persoon in je club boos wordt. Dan zit je met de schulden. En als je echt 

pech hebt misschien ook nog met iemand die er niet voor terugschrikt om zich te 

wreken.” (5) 

 

Over andere gevallen die de landelijke media haalden werd ook maar in beperkte mate 

gesproken: 

 

“Ja over sommige casussen hebben we het wel met elkaar gehad in onze 

bestuursvergaderingen en op de club. Over Achilles, Lienden, Emmen, Magreb, …die 

zullen ook wel aan bod komen in jullie onderzoek toch? Daar weet iedereen wel vanuit 

aannames hoe het er zit. En die zitten in ons soort competitie.” (1) 

 

We vroegen de respondenten, na een samenvatting van enkele bekend geworden casussen, 

daarop te reflecteren. Wat roept dit alles bij hen op? Deze open vraag leidde tot wedervragen 



 

 

 

 

en opmerkingen die we kunnen rangschikken rond drie hoofdvragen, hieronder verwoord door 

respondenten 1, 2 en 7:  

 

 “Hoe komen dit type personen eigenlijk binnen bij de clubs? Als privépersoon of als 

ondernemer? Misschien dat als iemand als bedrijf binnenkomt, als sponsor, dat je dan 

dingen wat langer als oké interpreteert. Want als iemand een bedrijf heeft dan 

verwacht je geen crimineel geld toch? Als vereniging kun je daar toch geen rekening 

mee gaan houden?” (1) 

 

 “Hoe kunnen de leden van die verenigingen dit hebben toegelaten? Dit moeten wel 

verenigingen zijn zonder achterban? Wat je daar ziet, dat clubs kunnen promoveren 

met een extra injectie uit zeg maar verdachte hoek, dat zou er bij ons gewoon niet 

doorkomen. Dat past gewoon niet in onze cultuur.” (2)  

 

 “Waar zit bij dit soort situaties de rem? Mensen met meerdere functies binnen de club, 

snelle promoties, louche sferen. Dat roept toch bij iedereen vragen op; bij andere 

clubs en ook bij de KNVB. Zijn de besturen van die clubs daar niet al eerder op 

bevraagd? En wachten we tot het klapt of kunnen we meer doen om het te 

voorkomen?”(7) 

Deze vraagstukken komen uiteraard ook verderop in dit rapport nog aan bod. Voor nu laten 

we ze even rusten en richten we ons eerst op de aard van de (mogelijke) criminele 

verwevenheid en het soort van ‘lastige situaties’ die daaruit kunnen voortvloeien. 

 

3.3 ‘Lastige situaties’ 

 

Wat maakten onze respondenten zelf mee? Hebben zij zelf ervaring met lastige situaties die 

iets met criminele verwevenheid te maken hadden (of kunnen hebben) en die bijvoorbeeld 

lijken op de casussen die in het nieuws zijn gekomen? Bij vijf clubs konden geïnterviewden 

putten uit eigen ervaringen en we waarderen het zeer dat zij bereid waren deze te delen. Bij 

de andere clubs waren de respondenten niet zelf met pogingen tot criminele inmenging 

geconfronteerd en spraken we daarom over ‘mogelijke dreigingen’ en ‘zorgwekkende 

signalen’, op basis van de voorbeelden in de media (zie paragraaf 3.4). De 

praktijkvoorbeelden worden hieronder geanonimiseerd samengevat, zoveel mogelijk in de 

woorden van de respondenten zelf: 

 

 

Casus 1: Sponsor met envelopjes en foute contacten 

 

“We hebben hier wel eens een kleine sponsor gehad die cash geld gaf aan spelers en die dat 

eerder ook deed bij een paar andere clubs. Dat weet ik, dat vertelde hij ook. Op dat moment 

dacht ik: we willen door, laat maar gaan. Maar zijn betrokkenheid zorgde al snel voor gedoe. 

Vooral met de sponsorstichting en het bestuur. Ook kwamen er via hem allerlei louche figuren 

op de club. Van die bekende types van wie iedereen wel vermoedt dat ze een beetje tegen 

het criminele circuit hangen. Er ontstond een zweem van angst rondom hem: angst voor meer 

gedoe, voor zijn foute contacten ook. Gelukkig bleef hij hier maar even. De schade bleef 

beperkt tot een vermanend woordje van de fiscus en een paar vertrekkende leden. Les 

geleerd, mag ik wel zeggen. Geen ruimte geven aan dit soort types.“  



 

 

 

 

Casus 2: Een vreemd telefoontje 

 

“Niet lang nadat we met onze financiële sores in de krant hadden gestaan, kreeg ik een 

telefoontje van iemand die ik niet kende. Hij zei dat hij het artikel had gelezen en dat hij met 

tien partners voor langere tijd geld in onze club wilde investeren, als sponsor. Hij gaf aan ooit 

in onze stad gewoond te hebben en dat hij toen graag op de club kwam. Het deed hem zeer 

dat de club in zwaar weer was geraakt en had mijn telefoonnummer achterhaald via de 

website van onze club. Ik vond het een aantrekkelijk maar tegelijk ook spannend aanbod. Ik 

heb voorgesteld elkaar te spreken met de penningmeester en secretaris erbij. Ook heb ik ons 

sponsorbeleid uitgelegd: dat we enkel met sponsorcontracten werken en niet cash. We 

maakten een afspraak in een hotel, maar hij kwam niet opdagen. Een vreemde situatie. Het 

zou gaan om zo’n 50.000 euro per jaar. Ik heb toen die man gegoogeld en kwam uit bij een 

oligarch in Oost-Europa. Ik zag op hun website dat ze een aparte poot hebben voor goede 

doelen. Maar ik heb eigenlijk niet meer gecheckt of hij ooit lid is geweest van onze club of dat 

iemand hem hier kende.”  

 

 

Bijzonder vervolg 

 

Kort na ons gesprek is door deze respondent besloten om zijn ervaring met ‘het 

vreemde telefoontje’ breder te delen, eerst op een bijeenkomst op een hogeschool 

en later ook in een interview met de NOS.vii Bijzonder is vervolgens dat degene die 

het telefoontje had gepleegd zelf deze berichtgeving opmerkte en moeite had met 

hoe hij en het gerelateerde bedrijf als mogelijk crimineel werden neergezet. Hij 

begreep echter de onzekerheid die was ontstaan door de gang van zaken en gaf 

in een reactie in een krant aan dat hij bereid is om nader kennis te maken en meer 

uit te leggen over zijn motieven, achtergrond en insteek.viii 

 

 

 

Casussen 3, 4 en 5: Roddels over ‘wannabe’ sponsors 

 

“Een bedrijfje van hier in de buurt wilde sponsor worden. Via een zakenrelatie hoorde ik ‘hij wil 

ook wel wat gaan doen’. Maar ik heb daar bewust geen verdere actie op laten volgen. Hij is 

een beetje een rare snijboon. Ik weet gewoon dat hij niet lekker bezig is. Dat hij contant 

betaalt voor werk dat anderen voor hem verrichten. Werk voor een ton, geen klein spul. Ik 

hoor dat dan van mensen die dat aanbod ook kregen van hem maar het hebben geweigerd. 

Met daarbij allerlei roddels over drugsgebruik- en handel, illegaal gokken enzo... Ik ben blij dat 

hij me zelf niet opbelde om zich aan te bieden. Ik wil hier niks mee te maken hebben.”  

 

“Ik heb wel eens iemand die sponsor wilde worden afgehouden vanwege zijn louche profiel. 

Nee dat vond ie niet leuk. Hij heeft me daarna ook bedreigd… Ik heb er binnen de club 

eigenlijk nog nooit over gesproken. Die gesprekken met hem deed ik toen alleen. Er waren 

toen al veel geluiden tegen het aangaan van een zakenrelatie met die man. Op basis van 

roddels. En mensen vonden hem eng. Maar ik dacht, ik ken die man toch niet, dus ik regel dat 

even, gewoon zakelijk aangeven dat die roddels er zijn en dat we daarom afstand houden. 

Dat raakte hem enorm. Hij wilde op een voetstuk en ik blies ‘m eraf, nog voordat ie erop kon 

klimmen. Dat vond hij niet leuk nee. Hij heeft me niet fysiek bedreigd maar stuurde me wel 

vervelende berichtjes daarna, die voor een buitenstaander misschien niet spannend lijken, 

ook niet strafbaar zijn, maar wel degelijk bedoeld waren om even een punt te maken. Aangifte 



 

 

 

 

heb ik niet gedaan. Dan is helemaal het hek van de dam. Het was ook een agressief type. Als 

hij weet dat ik dit deel stuurt ie iemand op me af. Zo’n type.”  

 

“Via via hoorde ik dat een clubliefhebber met een niet al te fris sociaal netwerk via iemand 

anders toch weer had geprobeerd om meerdere sponsorpakketjes te kopen bij ons. Terwijl we 

hem een paar jaar eerder dus hadden gezegd dat we niet met hem als sponsor in zee wilden. 

De tam tam werkt dan wel. Ik hoorde trouwens dat ie daarna een andere club heeft benaderd 

waar het clubbudget achteruit holde.”  

 

 

Casussen 6, 7, 8, en 9: Sponsors in de verdachtenhoek  

 

“En dan hebben we nog X, baas van een beetje louche club hier. Prachtige vent, kocht wel 

eens een sponsorpakketje. Tsja wat moeten we ermee. Voor mij is het een bedrijf. Dat 

sponsort. Punt. Maar voor de sponsorcommissie waren dat wel lastige dingen. Die weten ook 

niet meer dan dit. En we geven onze sponsors toch business to business mogelijkheden. Als 

daar iets crimineels tussen loopt dan help je als club in principe een criminele ondernemer 

vooruit.”  

 

“Een jeugdteampje bij ons is ooit volledig in het nieuw gestoken door een ondernemer die 

privé een belangrijke positie heeft in een motorclub met een slechte naam. Ik ken hem. Het is 

een goeie gast. Ik ga geen biertje met hem drinken, maar toch: ik zou niet weten waarom hij 

geen tenuetjes kan kopen. Wat ik wel lastig vind is dat dan op het oog twee werelden bij 

elkaar komen: die onschuldige jochies en een wereld van tattoos, geweld en sterke mannen. 

Tegelijkertijd: als de andere ouders van de jongens uit dat team dat allemaal prima vinden, 

dan ga ik er verder ook geen probleem van maken.” 

 

“Bij een van onze jeugdteams was een ouder shirtsponsor. Omdat een trainer iemand kende 

die bij dat bedrijf werkte kwam deze er achter dat ze bezig waren met louche zaken en het 

witwassen van geld. Ze hadden een grote auto en kochten veel dure spullen. Het was ook 

zo’n type van ‘daar wil je geen ruzie mee’. Gelukkig zat het seizoen er al bijna op toen dat 

bekend werd. We konden het daardoor zeg maar oplossen op de zachte weg: door na het 

seizoen aan te geven dat de shirts niet meer in omloop mochten zijn. Gelukkig maar, want het 

voelde niet oké. We hebben het verder niet besproken met het bestuur.”  

 

“En over de afgelopen twintig jaar weet ik nog van één ander voorbeeld van een sponsor 

waarbij we later, toen ie hier geen sponsor meer was, ontdekten dat hij ‘iets’ had met 

georganiseerde drugscriminaliteit. Een kleine sponsor. Hij sponsorde ons vanuit een eigen 

bedrijf, niet als privépersoon. Over zijn mogelijke criminele statuur werd toen al wel geroddeld. 

Maar het was iemand die mensen binnen de club kende. Ook in het bestuur. En daar werden 

toen geen vragen bij gesteld. Dat was ook niet de bedoeling zeg maar.”  

 

 

Casussen 10 en 11: Schenkers wel of niet vertrouwen? 

 

Een van de voorzitters vertelt, direct nadat hij het belang van transparante geldstromen heeft 

benadrukt, dat hij tegelijkertijd ook wel ziet dat er een grijs gebied is van - in zijn woorden: 

“kruimelwerk”. Hij licht toe: “Pas speelde ons eerste uit en wonnen we. Een van onze 

sponsors zei toen “ik loop wel even bij de jongens langs”. Ik weet zeker dat ie de jongens toen 

iets heeft toegestopt in een envelopje. Maar dat boeit me niet. Iedereen blij, denk ik dan. Maar 



 

 

 

 

toch, tegen het licht van jouw onderzoek, voel ik ook twijfel. Want waar ligt de grens… Het 

ging hier niet over grote bedragen hoor, dat geloof ik niet. En ik vertrouw deze man op basis 

van onze contacten. Hij is aardig. Maar goed, ik heb geen idee of het geld wit zou zijn of 

zwart, ook niet in welke sector hij werkt. Voor de toekomst moeten we ons wel hierover 

buigen. Want deze man heeft ook enkele tienduizenden euro’s toegezegd om in te gaan 

leggen voor de toekomst van onze club. Hij wil alleen niet dat het openbaar wordt. Hij wil het 

schenken, en zonder dat hij er invloed voor wil. Maar goed, als we doelsponsoring gaan 

invoeren, zou hij misschien wel via die weg invloed kunnen hebben. Je zet me wel aan het 

denken…”  

 

“Onze technisch manager hoopte op een goede spits die mogelijk bij ons zou willen komen, 

ook omdat ie een band heeft met ons, maar ik hoor net dat dat niet doorgaat. Een andere club 

heeft hem een financieel beter aanbod gedaan. Dat is prima. Dat is hoe het gaat. En wij laten 

het hierbij. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat hij met een envelopje met 3.000 euro zo kan 

worden overgehaald. Dat weet ik. En dat is ook hier de afgelopen jaren wel een keer of vijf 

gebeurd. Niet dat wij daar als bestuur op hebben aangestuurd hoor. Dat was in die gevallen 

het initiatief van een bekende rijke clubsupporter. Dat hoorde ik dan achteraf. Dan zei hij me 

“Die jongen blijft toch wel bij de club hoor. Die ga nie weg. No worries”. En dan hoorde ik via-

via dat hij die speler cash geld had gegeven. Een paar duizend euro. Hoe hij daar dan aan 

komt weet ik niet, maar hij komt betrouwbaar over en heeft jarenlang veel geld verdiend met 

verschillende bedrijven. Hij kan het missen blijkbaar en ik ga er dan niet achteraan rennen als 

voorzitter. Ik stop daar geen energie in: niet in het stimuleren en niet in het afremmen van zo’n 

man.”  
  



 

 

 

 

 

 

Observaties 

 

In de aangedragen voorbeelden zien we de clubs worstelen met twee typen ‘lastige 

(potentiële) sponsors’:  

 

1. ogenschijnlijk nette ondernemers die de club (willen) sponsoren maar zich louche 

gedragen (omdat ze spelers zwart betalen, of geld toestoppen bij winst of promoties, 

een verondersteld crimineel netwerk hebben of foute vrienden meenemen);  

2.  personen met criminele antecedenten of een verondersteld crimineel netwerk die zich 

juist netjes gedragen op de club (omdat ze ‘niets meer’ dan een standaard 

sponsorpakketje aanschaffen en verder niet opvallen).  

 

Ten aanzien van beide typen personen valt op dat er sprake is van terughoudendheid in het 

problematiseren van het gedrag van die personen. Daarbij speelt bij de eerste groep mee dat 

het hierbij meestal gaat om de grotere geldschieters, die misschien wel geen (recent) 

strafblad hebben, maar wel op het randje acteren, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor nieuwe 

investeringen en een breed lokaal netwerk hebben. Bij de tweede groep heerst een houding 

van ‘Wat kan het kwaad?’ Want: als de betaling van sponsorgeld conform de regels is, doet 

de achtergrond van iemand er verder toch niet toe?  

 

Beide situaties kunnen onbedoeld de deur op een kier zetten waardoor mogelijk criminele 

personen invloed kunnen krijgen op het bestuur of op de sfeer bij een club. De respondenten 

erkennen dit als risico (vanuit hun eigen ervaringen), maar lijken daar - gekoppeld aan de 

besproken casussen - weinig mee te doen: zo werd er geen aangifte gedaan van bedreiging 

bij het ene geval van escalatie, wordt er niet standaard ingegrepen bij waargenomen 

contante betalingen aan spelers, en lijkt men geen duidelijke gedragslijn te hebben in 

situaties zoals een sponsor die verdachte wordt in een strafzaak, een sponsor die lid blijkt 

van een criminele motorbende, of als er verhalen gaan over het criminele profiel van een 

potentiële sponsor of diens connecties in de onderwereld. 

 

 

 
  



 

 

 

 

3.4 Potentiële risico’s en kwetsbaarheden 

 

We spraken met alle respondenten over de risico’s waarmee zij geconfronteerd (kunnen) 

worden, gekoppeld aan de eigen ervaringen en/of de bekend geworden casussen zoals 

besproken in hoofdstuk 2. Welke problematieken liggen er onder? En maken de 

amateurvoetbalclubs zich daar zorgen over, ook vertaald naar hun eigen context? In de 

gesprekken werd door respondenten de nadruk gelegd op zes kernthema’s, die steeds in 

meer of mindere mate aan bod kwamen: 

 

 De omvangrijke drugscriminaliteit in de regio 

 Geldgebrek als valkuil voor voetbalverenigingen 

 ‘Blinde ambities’ rond het eerste elftal 

 Uitblijven van interventies rond onverklaarbaar vermogen 

 Broodspelers zonder clubliefde en belastingmoraal 

 Misbruik van business-to-businessfaciliteiten door louche ondernemers 

 

 

3.4.1 De omvangrijke drugscriminaliteit in de regio  

 

Zorgen zijn er ten eerste over de omvang van de drugscriminaliteit in de regio. “Drugs zijn hier 

in de regio big business geworden”, verzucht een van de respondenten (1). De informatie die 

men hierover heeft is echter beperkt en meestal gebaseerd op mediaberichten en “barpraat”. 

“Een grote drugscrimineel die in de buurt woont zit nu vast”, zo geeft bijvoorbeeld een van de 

voorzitters aan. “Dat weet iedereen, maar ik heb hem hier nog nooit gezien, dus dat is verder 

geen onderwerp van gesprek ofzo.” (3) En een derde vertelt dat er drugslabs in de buurt zijn 

gevonden.” (9) Vier van de zestien respondenten weten meer, omdat zij op het 

veiligheidsdomein voor de overheid werken of werkten. Het heeft ze er niet geruster op 

gemaakt. 

 

Misbruik van de eigen gebouwen voor de productie of opslag van drugs door criminelen (zoals 

bij VV Steenbergen het geval was) wordt door alle respondenten bij de eigen clubs als 

onmogelijk gezien. Te levendig, te veel sociale controle en strikt sleutelbeleid, zijn argumenten 

die worden ingebracht.  

 

“We hebben een sleutelplan. Ik kan in elk hok en de kantine bijvoorbeeld wordt door 

twee mensen beheerd. Met zoveel vrijwilligers overal, moet je zorgen dat iedereen op 

iedereen blijft letten.”(2) 

 

Wel wordt onderkend dat drugscriminelen veel geld hebben en mogelijk ook bij voetbalclubs 

kunnen aankloppen om, persoonlijk of via een eigen BV, zwart te investeren. Respondenten 

stellen bijvoorbeeld: “Dat geld moet toch ergens heen. Dat soort types moet je hier geen 

vinger geven. Die bewustwording is wel nodig.”(1) en “Met georganiseerde hennepteelt en 

drugscriminelen wil geen enkele club geassocieerd worden. Dat geldt voor PSV, maar 

evengoed voor amateurclubs. “(5)  

 

Met de politie spreken de clubs daar niet over, zo blijkt uit de interviews. Er ís wel contact met 

de politie, maar daarbij gaat het om het maken van afspraken rond openbare orde en 

veiligheid, zo geven alle respondenten aan. Drie clubs laten bijvoorbeeld weten dat zij contact 

hebben met de politie over dealende jongeren in de nabijheid van de club. ‘Louche sponsors’ 



 

 

 

 

en ‘criminele infiltratie’ zijn echter geen onderwerpen die worden besproken, niet in het 

contact met de politie en ook niet binnen het bestuur.  

 

“Met de gemeente praten we niet over georganiseerde misdaad. We hebben het met 

elkaar over onderhoud, papier inzamelen, kunstgras, een telecom-paal en 

risicowedstrijden. That’s it. Ook de wijkagent is hier nog maar één keer geweest, bij een 

incident. Dat vind ik prima. Foute sponsors lijkt me geen thema om met hen op te 

pakken. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat wij als vrijwilligers in het bestuur heel veel 

dingen niet weten en zoeken naar werkvormen.”(1) 

 

 

3.4.2 Geldgebrek als valkuil voor voetbalverenigingen 

 

Een tweede punt van zorg van respondenten is de kans op noodsprongen door clubs die in 

een wankele financiële positie verkeren. Zonder een brede basis van betalende leden en een 

fors aantal sponsors, is het voor de hoog spelende clubs erg moeilijk om de jaarlijkse 

begroting rond te krijgen. Dit maakt het verleidelijk om gulle gevers met een dubieus profiel of 

fout gedrag toch te accepteren. “Als morgen iemand binnenkomt met een flap cash geld, dan 

springen wij daar niet op in”, aldus een van de respondenten, “maar dat is natuurlijk wel een 

valkuil. We hebben gewoon geld nodig” (1). 

 

Vooral clubs in grotere steden hebben het moeilijk, denken verschillende respondenten. Een 

van de voorzitters ziet in de eigen gemeente een tweedeling tussen clubs ontstaan: “Wij zitten 

tussen nieuwbouwprojecten in en dat geeft veel jonge dynamiek. Maar in de stad is het 

anders: fusies, een minder ontwikkeld verenigingsleven, meer kosten door minder vrijwilligers. 

Die hebben het veel zwaarder.” (8)  

 

Ook wordt meerdere malen benoemd dat de kosten voor veel clubs steeds hoger zijn 

geworden, waardoor het voor hen voortdurend passen en meten is om alles financieel rond te 

krijgen. De verwachtingen ten aanzien van spelers ‘van het eerste’ zijn hoog: 

 

“Ze worden in de watten gelegd tegenwoordig. Met spullenzorg, met geld, met 

trainingskampen. Bij zo’n trainingskamp bijvoorbeeld willen ze naar het buitenland. 

Prima. Maar om dat te regelen moeten wij als bestuur wel elke cent omdraaien. En er 

zijn zoveel andere dingen die moeten. Verlichting op orde brengen bijvoorbeeld. Kost 

gewoon 60.000 euro. Of een verbouwing omdat we volgens de KNVB-regels een 

dopingkamer met wc of een invalidetoilet moeten hebben. En dat moet, dat is een 

verplichting vanuit die meer dan veertig licentiepunten van de KNVB. Zo’n 

trainingskamp wordt dan betaald door een groepje van tien sponsors die allemaal iets 

inleggen. En een deel daarvan gaat dan ook mee. Het is een continue struggle om alles 

rond te krijgen.” (6)  

 

Ook het verplicht moeten werken met contracten voor een deel van de spelers van de eerste 

teams kan volgens respondenten de kans vergroten dat clubs hun toevlucht zoeken in zwart 

geld: 

 

“Wat we nu moeten doen is duur. De KNVB dacht met haar beleid het zwart geld uit te 

kunnen bannen maar dat is niet zo. Alles wordt er duurder door en dat werkt juist weer 

de behoefte aan geld in de hand. Als wij moeten gaan concurreren met de 

zaterdagclubs dan moet er bij ons 150.000 euro budget bij. Dat kan natuurlijk niet.” (8)  



 

 

 

 

 

Sommigen zien clubs die het financieel zwaar hebben vreemde keuzes maken. “Op het randje 

van faillissement staan en toch veel inzetten op het eerste elftal bijvoorbeeld: spelers blijven 

doorbetalen en tegelijkertijd geld ophalen bij leden en de gemeente. Of in zee gaan met één 

grote sponsor van wie al bekend is dat deze eerder al andere clubs in de steek heeft gelaten. 

Lijkt me niet slim. Maakt je club alleen maar nog meer kwetsbaar.” (10) Clubs die er financieel 

slecht voorstaan en toch hoog spelen, lopen soms vast omdat ze spelers niet meer kunnen 

betalen. “Zo’n verhaal gaat snel rond en trekt ook verkeerde investeerders aan. Dat overkomt 

ook supermooie clubs. Ik vind dat pijnlijk.” (2) 

 

“En soms zien we dan clubs die “opeens” geld hebben, terwijl ze het daarvoor moeilijk 

hadden om dingen rond te krijgen. Bij sommigen denk ik dan echt: hoe dan? Hoe 

kunnen zíj zo makkelijk geld hebben. Daar moet iets aan de hand zijn.” (1)  

 

Onverwachte wendingen – zowel in negatieve als in positieve zin - hebben ook bij de 

geïnterviewde clubs de druk op de ketel soms verhoogd. Een van de voorzitters haalt aan: 

“Wij staan nu op het punt om te promoveren. Dan is het echt een uitdaging om straks aan 

voldoende geld te komen. Natuurlijk zit daar een gevaar in. We moeten als club kritisch zijn op 

hoe we dat gaan doen en elkaar eerlijk en open bevragen over beslissingen. Die interne 

reflectie mist soms. Wat bijvoorbeeld als een sponsor bereid is veel geld te investeren, maar 

eist dat hij op de shirtjes komt terwijl we ons liever niet met dat bedrijf associëren omdat ze 

ongezonde spullen verkopen, ik noem maar wat.” (5) “Het is passen en meten” zo geeft een 

andere voorzitter aan. “We zitten in financiële nood. Een van onze grootste sponsors ging 

vorig jaar opeens van 25.000 per jaar naar 2.500 per jaar. Dat komt keihard aan. Maar wat 

doe je eraan. Hun afweging was legitiem: het bracht hen te weinig op. We voeren nu 

gesprekken met de gemeente, bijvoorbeeld om de huur van de velden om te zetten in een 

langlopende lening.” (4) En een derde club kwam in de moeilijkheden door een fusie van 

gemeenten: “Door de fusie moesten we meer huur gaan betalen. Dat is voor ons best een 

ding om te regelen. Met de leden moesten we bijvoorbeeld contributieverhoging gaan 

afstemmen. We kregen daarin weinig begrip van de gemeente. Dat vind ik dan wel jammer. 

De burgemeester kwam wel, maar hij had weinig kennis of betrokkenheid.” (2) 

 

Financiële zekerheden inbouwen vraagt enorm veel inzet van het bestuur. Professionalisering 

van de omgang met sponsors heeft daarbij bij alle clubs veel aandacht. Een van de voorzitters 

zegt daarover: “Ze zeiden me vooraf: dit werk kost je een dagdeel in de week. Natuurlijk niet. 

Wat een onzin. Dit is zo goed als voltijds werk en ik denk dat veel clubs dat zwaar 

onderschatten.” (4) Een andere voorzitter wijst op het belang van het bieden van meerwaarde 

voor sponsors: “Jaar in jaar uit 120.000 euro sponsorgeld bijeen brengen is moeilijk. Die 

kwetsbaarheid blijft, tenzij je een suikeroom hebt die de gaten dicht. Wij hebben dat soort 

donoren jammer genoeg niet en moeten dus slim zijn in werving. Dat doen we door dingen te 

organiseren voor onze sponsors. Zo geven we bedrijven iets terug wat hen helpt als 

ondernemer. Business to business.” (3) Niet elke voorzitter wordt echter blij van de nieuwe 

ontwikkelingen: “Ik heb moeite met de gelikte manier waarop sommige clubs gerund worden. 

We hadden wel eens een spreker hier die voor onze business club kwam vertellen over goed 

management en geld maken. Daar had ik persoonlijk moeite mee merkte ik. Tegelijkertijd 

weet ik ook wel: we moeten over dit soort dingen nadenken.”(1) 

 

 



 

 

 

 

3.4.3 ‘Blinde ambities’ rond het eerste elftal 

 

Gekoppeld aan het voorgaande, ventileren respondenten hun zorgen over clubs die zich te 

veel laten leiden door de wensen en de ambities van één grootinvesteerder of van een 

sponsorstichting die zich heeft losgezongen van de clubcultuur. “Als je een gevoel hebt dat 

het niet in de haak is met een club dan gaat dat volgens mij vaak samen met te veel 

afhankelijkheid van één persoon. Eén grote geldschieter die de club omhoog wil stuwen 

maakt kwetsbaar. Het voorbeeld van ASV De Dijk schiet me nu te binnen. Bij hen was de 

hoofdsponsor ook assistenttrainer en zijn ze op zijn geld gepromoveerd. Dat moet je gewoon 

niet willen. Los van of zo iemand in criminele sferen zit of niet. Het maakt kwetsbaar en dat 

zag je daar ook: de man kreeg ruzie met het bestuur, hij trok zich terug en de club stortte in.” 

(7) 

 

Protest van binnenuit wordt gezien als een serieus te nemen signaal: “Pas gingen een paar 

spelers van een amateurclub niet naar een wedstrijd uit onvrede over de te hoge ambities 

rond het eerste team. Het bestuur van die club wilde lager voetballen. De sponsorstichting 

wilde de beste club van de regio worden. Als buitenstaander denk ik dan: hier heeft de 

stichting gewonnen. Hier regeert het geld. Dat gaan wij hier onze kinderen niet aandoen. Dit is 

een droom najagen en daar wordt uiteindelijk niemand blij van hier. Een grootinvesteerder zou 

hier niet passen. Het betalen-is-bepalen-principe is hier niet oké. Dit is van ons. En ook zou 

zo’n rijke investeerder hier sociaal niet in te passen zijn. Iedereen die iets doet voor deze club 

werkt keihard en geeft gelijke rondjes in de kantine. Er is ook daarin een soort sociale norm. ” 

(9)ix 

 

Het leidt tot ontwikkelingen die het amateurvoetbal onwaardig zijn, zo spreekt een van de 

voorzitters zich stellig uit. Hij zegt: “Vanuit het grote geld worden soms keiharde keuzes 

gemaakt: jongens die jarenlang bij een club in de jeugdopleiding hebben gezeten worden 

gepasseerd doordat een investeerder kiest voor het aankopen van een buitenlandse belofte. 

Ik zou dat niet kunnen. Of nog sterker gezegd: ik vind dat niet kunnen in het amateurvoetbal.” 

(9) 

 

 

3.4.4 Uitblijven van interventies rond onverklaarbaar vermogen  

 

Verschillende geïnterviewde bestuurders spreken hun verwondering erover uit dat er maar 

weinig aandacht wordt besteed aan clubs waarbij er opeens geld in overvloed lijkt te zijn, 

terwijl de herkomst voor buitenstaanders onverklaarbaar is. Zij vinden dat bij clubs met een 

smalle ledenbasis en een sterk eerste team kritischer gekeken moet worden naar waar hun 

geld vandaan komt. Daarbij verwijzen ze naar de politie, de gemeente en de KNVB. Echter, 

ook bestuurders van andere clubs en spelers zouden een rol kunnen spelen bij het signaleren 

van zulke zaken, niet in het minst omdat het een vorm van competitievervalsing is. 

 

“De clubs die in zee gaan met grote foute geldschieters die verraden zich meteen. Ze 

komen van laag en schieten omhoog met opeens heel veel contractspelers en flitsende 

nieuwe auto’s of touringcars. Soms zit daar crimineel geld bij, dat zal best, maar dat is 

voor buitenstaanders natuurlijk gissen. Dat maakt het ook zo lastig.” (5)  

 

“Dan zie je zo’n klein lokaal clubje waar opeens internationale voetbalploegen komen 

spelen! Vertel mij maar eens waar ze dat van kunnen betalen. Ons lukt dat echt niet. 

We weten het allemaal, maar niemand grijpt in.” (4)  



 

 

 

 

 

 

Bijna elke respondent heeft uit eigen waarneming voorbeelden die vragen oproepen over de 

legaliteit van investeringen van sommige clubs. Tegelijkertijd wordt ook onderkend dat daar 

weinig mee wordt gedaan. Zo geeft een van de voorzitters aan: “Een hoofdsponsor van een 

club stond hier gewoon naast ons envelopjes rond te delen aan hun spelers. Nee, daar wordt 

dan verder niks mee gedaan. We zien het en wijzen het af, maar het is niet aan ons om er iets 

aan te doen. En als die vergoedingen verder niet op papier staan, dan weet de KNVB er ook 

niet van.” (8) Een andere club hoorde verhalen van potentiële illegale betalingen aan spelers: 

“Pas waren wij bij een club uit aan het spelen. Zij vertelden dat een andere club in de regio op 

een rare manier hun beste spelers aan het wegtrekken zijn. Op een manier die ze niet 

snappen en wat in hun ogen alleen een niet toegestane manier kan zijn. Ik durfde er niet op 

door te vragen. Had ik eigenlijk moeten doen.” (3) 

 

“Het gebeurt. Criminelen houden van voetbal en sponsoren het ook. Bij die clubs zie je 

het zo. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks vrijwilligers die klusjes doen en dingen opruimen, 

je hebt er geen 400 mensen langs de lijn bij het eerste en meestal hangt er ook een 

schimmige sfeer. Maar als iedereen daarover z’n mond houdt dan houdt het op. Dan 

blijft het bij barpraat. Daar schiet niemand iets mee op.” (2)  

 

De waarnemingen lijken niet alleen te leiden tot vermoedens van illegale praktijken elders, 

maar leidt bij enkelen zelfs tot twijfels over of ze het zelf wel goed aanpakken met de 

financiën: “Ik zie sommige clubs van de Tweede divisie spelers kopen van de Eerste divisie en 

in de winterstop investeringen doen die voor ons onmogelijk zijn, terwijl we zo veel leden 

hebben. Doen we het dan zo verkeerd met onze sponsors? Of werken zij met verkeerd geld?” 

(2)  

 

 

3.4.5 Broodspelers zonder clubliefde en belastingmoraal 

 

Spelers zijn deel van het probleem, zo onderstrepen alle respondenten. Er is zorg over hoe 

sommige spelers zich bij keuzes al op jonge leeftijd laten leiden door waar het meeste geld 

verdiend kan worden, zonder kritisch te zijn op de wijze van betaling. “Spelers maakt het niks 

uit hoe ze het geld krijgen. Als ze 1.000 per maand krijgen, zo in het handje, is dat voor hen 

walhalla. Dat doen wij niet, alles wordt netjes verloond. Maar er zijn clubs die dingen cash 

doen en daardoor meer bieden richting spelers maar wel met de helft minder kosten. Dat is 

valse concurrentie. Spelers zelf maken daar geen probleem van. Veel van hen zijn 

broodvoetballers. Als ze elders meer krijgen zijn ze weg. En toch: je ziet dan vaak ook een 

zweem van illegaliteit om dat soort clubs hangen. Daar blijven wij absoluut van weg en als dat 

zorgt voor leegstroom dan is dat maar zo. Dan passen we gewoon ons prestatiestreven aan.” 

(7) “Voetballers zijn wat dat betreft net hoeren,” zo geeft een andere voorzitter aan, “voor 

meer geld lopen ze hier zo weg. Als ze een paar kilometer verder een paar duizend meer per 

jaar of bonussen per punt krijgen, zijn we ze kwijt. (6)  

 

Het is in een fenomeen dat volgens diverse respondenten de laatste jaren sterker speelt dan 

voorheen: “Vroeger was dat niet zo. Toen zaten er in het eerste vooral mensen uit het dorp. 

Nu is dat toch meer regionaal. Ze shoppen meer zeg maar. Als we positief in het daglicht 

staan gaat dat misschien meer spelers trekken. Maar goed, die komen niet voor niets, dus het 

ophogen van ons sponsorbudget blijft wel een ding.” (6) “Loyaliteit is bij veel spelers totaal 

verdwenen” zo geeft een andere voorzitter aan. “Het type gouddelvers hebben we hier ook 



 

 

 

 

wel gehad. Een paar spelers die halverwege het seizoen opeens weggingen richting België 

bijvoorbeeld. Afgelopen jaar ook weer een paar. Dat zijn echte broodvoetballers. Die zoeken 

de beste financiële deals. (8) En ook een andere voorzitter (respondent 4) geeft aan dat er 

een speler naar het buitenland vertrok omdat hij een aanbod kreeg waarbij direct contant zou 

worden betaald. Spelers hebben er weinig moeite mee om in cash en vermoedelijk zwart te 

worden betaald. Ook sommige clubs tonen weinig scrupules: “Van een club staat zelfs een 

filmpje online waarin je ziet dat het eerste contant uitbetaald krijgt.” (2) 

 

Ook clubs die met hun eerste team prima presteren en het financieel goed op orde hebben, 

hebben last van deze ontwikkeling. Er zijn zorgen over de kwetsbare mentale toestand van 

ex-beloftespelers van betaald voetbalclubs (bvo’s), die hun droom van een glansrijke carrière 

uiteen hebben zien spatten en lang niet altijd een alternatief hebben om op terug te vallen: 

“Die jongens krijgen tot ze 20 jaar zijn binnen de bvo’s geen geld betaald. Als zij dan 

uitstromen komen ze dus van een koude kermis thuis. Zij zijn hun droom kwijt om het in het 

voetbal te maken. Tot die tijd gingen ze voor die ene club en vanaf dan moeten ze zichzelf als 

het ware weer herontdekken. Die jongens komen het amateurvoetbal in. Dan zou ik ook 

zeggen: als iemand iets betaalt dan rij ik daar wel even voor. Maar mentaal zijn veel van die 

ventjes een wrak. We zouden ons meer moeten richten op het behoudt van spelplezier bij die 

jongens.”(9)  

 

 

3.4.6 Misbruik van business-to-businessfaciliteiten door louche ondernemers 

 

Een laatste punt van zorg betreft de steeds grotere aandacht voor het faciliteren van 

netwerkactiviteiten voor clubsponsors. Veel clubs zien een professionele businessclub als een 

belangrijk onderdeel van hun sponsorwerving en -binding. Het voelt echter niet goed wanneer 

ze daarmee ook personen faciliteren bij wie twijfel bestaat of ze wel op legale wijze hun brood 

verdienen. Het komt er dan op neer dat een persoon die betrokken zou kunnen zijn bij fraude 

of andere criminele feiten de kans wordt geboden om via de businessclub-activiteiten, die de 

clubs meerdere keren per jaar organiseren, maar ook rond de wedstrijden van het eerste 

elftal, contacten te leggen met andere ondernemers en ook met sprekers, zoals wethouders 

en burgemeester bijvoorbeeld. De clubs zitten er niet op te wachten om criminele 

ondernemers te faciliteren. Tegelijkertijd weten de clubbestuurders ook niet goed hoe ze dit 

moeten voorkomen. 

 

“Hoe weet je nou of sponsors oké zijn? Ik heb vroeger bij de politie gewerkt, maar ik 

heb geen idee. Ook de netste mensen kunnen zwaar in de misdaad zitten. Je gaat af op 

de signalen, maar het beoordelen ervan is moeilijk.” (6)  

 

“Ik kan niet uitsluiten dat een van onze sponsors ook illegale bijverdiensten heeft. Ik 

denk het niet. Ik denk ze goed te kennen. Maar weten doen we het niet.” (7)  

 

Verschillende respondenten geven aan het lastig te vinden om een moreel oordeel te vellen 

over bepaald gedrag. Waarom zou een sponsor niet in een opvallend luxe auto mogen rijden 

of dure kleren mogen dragen? Ook het feit dat een sponsor actief is in een sector waarvan 

bekend is dat er veel zwart geld in omgaat, hoeft geen aanleiding te zijn voor een andere 

behandeling. Dat geldt ook voor een eventueel lidmaatschap van een motorclub ook al dragen 

de leden zichtbare kentekens. Ze zijn niet allemaal van het kaliber Satudarah of No Surrender: 

er zijn ook allerlei gewone clubs. De geïnterviewden zijn het erover eens dat het onmogelijk is 



 

 

 

 

om de achtergrond van elke sponsor volledig door te lichten. Ook willen zij sponsors niet 

uitsluiten wanneer er alleen maar sprake is van onbewezen roddels. 

 

“Wij gaan echt niet eerst bij sponsors in de boeken kijken. Wij hebben geen actieve taak 

in het checken of een sponsor te goeder trouw is of niet. Wij zien toe op de nette 

facturering, maar we doen verder geen backgroundcheck.”(1)  

 

“We hebben al zoveel moeite om bedrijven aan ons te binden, laat staan dat je dan 

kritisch gaat zijn op hun profiel.”(4) 

 

 

 

 

Observaties 

 

De geïnterviewde clubvertegenwoordigers spreken unaniem hun zorg uit over mogelijke 

criminele inmenging in het amateurvoetbal. Eigen ervaringen spelen daarbij een beperkte rol, 

zo zagen we in paragraaf 3.3. Vooral de moeilijkheid van het inschatten van risico’s wordt 

geproblematiseerd. Bij vijf van de twaalf clubs waren er bepaalde situaties die volgens de 

respondenten hebben aangezet of zouden moeten aanzetten tot het overdenken van dreiging 

van inmenging.  

 

Wat meer tot zorgen leidt is de vaststelling dat criminele inmenging reëel is, dat men de 

signalen ervan ziet bij andere clubs, en dat men tegelijkertijd waarneemt dat er door 

betrokkenen – genoemd worden spelers, clubbestuurders, politie, gemeenten en KNVB – 

maar weinig met signalen wordt gedaan. Geproblematiseerd wordt ook de impact die deze 

situatie heeft op de zuiverheid van de competitie en de sportcultuur in zijn algemeenheid.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

4.  Inzet op preventie 
 

 

 

Het voorgaande hoofdstuk heeft laten zien dat de geïnterviewden de risico’s van criminele 

inmenging onderkennen. Tegelijkertijd onderkennen ze ook dat hun mogelijkheden om 

(potentiële) sponsors goed te screenen beperkt zijn. Wat is er in dat licht wél mogelijk, in 

preventieve zin? Is het te voorkomen dat er connecties ontstaan van de club met ‘louche 

figuren’ die potentieel (of feitelijk) een link hebben met criminele netwerken? We stelden ook 

deze vraag in onze interviews met de clubvertegenwoordigers. Zij noemen een achttal 

vuistregels waarvan zij zelf veronderstellen dat deze bijdragen aan het buiten de deur houden 

van ‘fout geld’ en het voorkomen van beïnvloeding door personen met een crimineel netwerk: 

  
1. Alleen in zee gaan met lokale, bekende sponsors. 

2. Grote bedrijven aan je binden die absoluut geen reputatieschade willen. 

3. Aan risicospreiding doen door te werken met veel kleine(re) sponsors. 

4. Sponsorcontracten opstellen en geen contante betalingen accepteren. 

5. Het inregelen van integriteit in het bestuur. 

6. Realistische prestatiedoelen stellen, voor de langere termijn. 

7. Integriteitsbeleid voeren met duidelijke grenzen. 

8. Aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we nader op deze maatregelen in.  

 

4.1 Alleen in zee gaan met lokale, bekende sponsors 

 

Bijna alle respondenten wijzen als eerste, en met de grootste nadruk, op de preventieve 

werking van ‘ons kent ons’ bij werving van sponsors. Veel bestuursleden van de clubs die wij 

spraken zijn zelf in de regio actief als ondernemer (of waren dat tot voor kort) en hebben een 

uitgebreid netwerk in ondernemerskringen. Ze kennen derhalve de bedrijven die in de 

omgeving van de club gevestigd zijn en zien actieve werving onder de in hun ogen bonafide 

bedrijven als een belangrijke manier om grip te houden op inleg (en gedrag) van sponsors. 

 

“Onze sponsors zijn geen mensen uit het niks, maar eigenaars van vader-op-zoon-

bedrijven die we ook echt actief hebben moeten benaderen. Dat gaat niet andersom. Ik 

ken hun bedrijven, hun vrouwen en hun kinderen. Als ze in de bak hadden gezeten of 

verkeerde vrienden hebben had ik het geweten.” (8) 

 

Open wervingsacties, zoals sommige clubs dat zouden toepassen, wijzen enkelen expliciet af. 

“We doen geen zaaltjeswerk of acties waarbij iedereen kan meedoen. We bellen bedrijven op 

en gaan er zelf op af. Zo heb je ook grip op wie je als sponsors binnenhaalt.” (6) Een andere 

voorzitter twijfelt: “Bij een club zag ik pas dat ze een veiling hadden ingezet. Met een 

professionele veilingmeester werd de boel flink opgezweept en het geld vloog door de ruimte. 

Willen we zoiets wel? Ja, je haalt er 80.000 euro mee op, maar past dit wel?” (5) Het actief 

werven van sponsors in de eigen contactenkring van bestuursleden wordt als ‘veiliger’ gezien:  

 

“Negen van de tien van onze sponsors hebben we zelf benaderd. Dan heb je geen 

risico.” (1)  

 



 

 

 

 

“Eentje ken ik niet. Dat is een bedrijfje uit België, van de broer van de zus van..etc. 

Maar dat gaat maar om een klein bedrag. Een vriendendienstje. Als het niet meer wordt 

prima, maar dit is wel een voorbeeld waarbij ik eigenlijk niet weet wat we hebben 

binnengehaald.” (1) 

 

Zoals hiervoor al werd beschreven, doen de clubs geen verdere screening, maar vertrouwen 

op intuïtie. Bedrijven met een slecht imago worden overgeslagen. In financieel mindere tijden 

wordt de horizon soms wel iets verbreed. Een van de clubs had contact met een ondernemer 

die zich specifiek op sportsponsoring wilde gaan richten, maar dit leidde tot niets. Achteraf 

was men daar blij mee, omdat deze persoon bij andere clubs waarin hij wel geld stak veel 

onrust veroorzaakte en de sponsorrelatie soms na korte tijd alweer verbrak. 

 

De interviews laten zien dat het werven van sponsors niet altijd een directe 

bestuursverantwoordelijkheid is. Bij één van de clubs is bijvoorbeeld sprake van een zes 

personen tellende sponsorstichting van lokale ondernemers, die specifiek bezig is met 

sponsors regelen en ze vervolgens ook vast te houden. Andere clubs drijven vooral op 

vrijwilligers, bijvoorbeeld vanuit de businessclub, en zijn blij als er mensen zijn die tijd willen 

steken in de werving van sponsors. Het bestuur bespreekt met hen periodiek de activiteiten en 

vorderingen, maar stuurt de vrijwilligers niet strak aan. 

 

De geïnterviewden zijn het erover eens dat een lokaal of regionaal onbekende sponsor die 

zichzelf spontaan meldt, op zijn minst argwaan verdient, zeker als er grote bedragen worden 

aangeboden. Een van de voorzitters zegt daarover: 

 

“Zou een ons onbekend bedrijf ons zelf gaan benaderen dan ga je wel effe googelen. 

Dan wil ik wel referenties hebben. Ik kan me er één herinneren. Die belde mij als 

voorzitter. Iemand die ik niet kende. Dat was iemand die hier in de buurt een nieuw 

bedrijf aan het opzetten was. Dat heb ik wel even nagetrokken en ik heb hem 

uitgenodigd voor een gesprek. Het is nu een gevestigd bureau. En een van onze 

sponsors.” (7) 

 

Hierbij moet worden aangetekend dat de meeste verenigingen die aan het onderzoek 

meewerkten, gevestigd zijn in kleinere gemeenten, waar de kans dat je met een onbekende 

sponsor te maken krijgt, mogelijk kleiner is dan in de stad. Of dit daadwerkelijk verschil maakt, 

konden we niet verifiëren. Amateurclubs in grotere gemeenten hebben vaak ook binding met 

bepaalde wijken, waardoor ze mogelijk ook hun sponsors vooral daar vinden.  

 

4.2 Grote bedrijven aan je binden die absoluut geen reputatieschade willen 

 

De geïnterviewden zien het aangaan van een relatie met lokale bedrijven die deel uitmaken 

van grote Nederlandse concerns als een beschermende factor. Grote bedrijven hechten 

immers veel belang aan een positief publiek imago. Dergelijke bedrijven tekenen niet zomaar 

in voor sponsordeals. Clubs die door dergelijke grote bedrijven gesponsord worden stralen uit 

dat zij de zaken op orde hebben.  

 

“Onze belangrijkste sponsors zijn grote bedrijven die absoluut alles in het werk zullen 

stellen om imagoschade tegen te gaan. Hun manier van omgaan met integriteit schrikt 

louche investeerders hier wel af denk ik.” (6) 

 



 

 

 

 

“Fraude is moeilijker als een bedrijf groter is. Het aannemertje met maar één man op de 

loonlijst kan iemand veel makkelijker belazeren.”(4) 

 

Daarbij kan het commitment van een lokale sponsor die deel uitmaakt van een nationaal 

opererend bedrijf het integriteitsbeleid van de club zelf positief beïnvloeden. “Met dat soort 

bedrijven móet je wel transparant zijn, anders stappen ze er niet eens in.”, zo noemt 

bijvoorbeeld een van de respondenten. (2) En een ander geeft aan: “Willen we hen 

binnenhouden dan betekent dat dat we toch ook kritisch moeten zijn op de rest.” (6) Dergelijke 

sponsors brengen ook specifieke kennis en expertise in op het vlak van integriteitsbeleid, 

bijvoorbeeld als met Nederlandse banken wordt samengewerkt: 

 

“Een van onze hoofdsponsors is een bank. Dat vind ik erg fijn. Ze ondersteunen ons 

ook bij het strakker aanhalen van ons beleid rond sponsorrelaties. En ook andere 

hoofdsponsors zijn mooie grote bedrijven. Die willen hun imago niet schaden. We 

kunnen ze best makkelijk aan ons binden hebben we gemerkt; ons draagvlak is prima. 

Veel kinderen van medewerkers sporten hier.” (11)  

 

Zeker als er veel werknemers van een bepaald bedrijf en hun kinderen bij de club voetballen, 

of de bedrijven baat hebben bij regionale binding met ondernemers, is de ervaring dat grotere 

bedrijven bereid zijn om steun te bieden.  

 

“Zij investeren eigenlijk in het regelen van ontspanning van hun eigen werknemers. 

Veel van hun werknemers voetballen hier en ook hun kinderen. Die verwevenheid is 

mooi en geeft ook dat samenwerking voor allebei een meerwaarde heeft.” (2) 

 

4.3 Aan risicospreiding doen door te werken met veel kleine(re) sponsors 

 

Bij het binnenhalen van sponsorgelden is risicospreiding bij alle clubs een belangrijk thema. 

Men wil niet afhankelijk worden van één grote geldschieter, waardoor deze – op welke manier 

dan ook – invloed kan gaan uitoefenen op beleidskeuzen van de club. 

 

“We hebben er liever 5 van 1.000, dan 1 van 5.000. De club wordt echt breed gedragen 

voor een klein dorp. Af en toe valt er wel eens één af, maar dat is prima, we zijn niet 

afhankelijk van een paar groten.” (9) 

 

“Als een club afhankelijk is van maar twee hoofdsponsors dan is dat al verdacht vind ik” 

(8). 

 

Het werken met kleinere sponsors voorkomt tevens de kans op criminele inmenging, zo 

stellen verschillende respondenten. Het wordt dan bovendien minder lastig om afscheid van 

een sponsor te nemen, of deze niet te accepteren, bij (vermoedens van) louche gedrag. “Te 

veel afhankelijkheid van één persoon of bedrijf maakt je geldstroom fragiel. Dat moeten we 

niet willen”, zo geeft een van de voorzitters aan. (5)  

 

“We hebben wel eens een sponsor afgewezen omdat die eiste dat hij reclame aan de 

voorkant van de shirts mocht zetten, maar die is gereserveerd voor onze hoofdsponsor. 

Vervolgens hoefde het niet meer, het was alles of niets.” (10) 

 



 

 

 

 

‘Sinterklaas bestaat niet’, is een veel gehoorde waarschuwing hierbij. “Ik vind het gek als 

iemand om wat voor reden dan ook dé weldoener wil zijn van een club. Ik zou daar het 

bestuur altijd op attenderen.”(5) 

 

4.4 Sponsorcontracten opstellen en geen contante betalingen accepteren 

 

Wat volgens de respondenten ook bijdraagt aan het weren van louche sponsors is te werken 

met sponsorpakketten, gekoppeld aan een beleid om geen contante betalingen te accepteren. 

Alle geïnterviewde clubs werken met vaste sponsorpakketten: dat zijn vaste sponsorbijdragen 

waarop men kan intekenen, waarbij duidelijk wordt aangegeven wat men ervoor terugkrijgt, en 

waarbij alle betalingen via de bank worden gedaan. Andersoortige bijdragen worden niet 

geaccepteerd en dit beleid wordt ook actief uitgedragen: 

 

“Wij werken met sponsorcontracten en alles wat binnenkomt gaat met facturen. Niks 

cash, geen envelopjes en ook geen betalingen direct aan spelers vanuit sponsors. 

Vroeger was dat anders. Ik heb dat ook zelf meegemaakt als speler van het eerste. 

Dertig jaar terug. Toen kreeg je als 17-jarige 25 gulden per punt via de elftalleider.”(7) 

 

En een andere voorzitter vertelt: 

  

“Zo’n tien jaar geleden zijn we begonnen met sponsorcontracten van drie tot vijf jaar 

investeren in de club. Dat voorkomt verder gezeur over uitbouw van steun en dan kun je 

ook wat meer op de langere termijn. De tijd van envelopjes is voorbij. Het is 

contractentijd. Voor spelers en voor sponsors. Hier in het dorp wordt ontzettend veel 

gehandeld en gedaan. Doe je het niet netjes dan val je door de mand.” (9) 

 

Een dergelijke vaste manier van werken met sponsors zal, zo wordt verondersteld, dubieuze 

geldschieters afschrikken. Die werken immers bij voorkeur met schenkingen in baar geld of 

natura. Contante betalingen zijn nooit volledig te vermijden, maar dan gaat het veeleer om het 

toestoppen van kleinere bedragen, of het betalen van rondjes in de kantine. De 

geïnterviewden vinden het moeilijk om daaraan volledig paal en perk te stellen:  

 

“Uiteraard komen er vaak kleinigheidjes doorheen die contant verrekend worden. Mijn 

grens ligt bij het zien van een briefje van 500 euro en de manier waarop er iets 

toegestoken wordt. Gaat dat onderhands en onzichtbaar of met veel patsergedrag in 

het openbaar, dat maakt verschil voor het accepteren hiervan.” (10) 

 

Het naar buiten toe communiceren van het beleid dat wordt gevoerd om betalingen met zwart 

geld te voorkomen wordt als positief gezien. Daar wordt in de meetings voor Tweede- en 

Derde divisieclubs ook over gesproken, zo geven verschillende respondenten aan.   

 

“We moeten uitdragen dat we dingen binnen de fatsoensnormen doen in de club. Die 

professionaliteit straal je uit door goede mensen in het bestuur en door duidelijk aan te 

geven dat je hier niet kunt doen wat je wilt als je geld hebt of binnen brengt.” (6) 

 



 

 

 

 

4.5 Het inregelen van integriteit in het bestuur 

 

De beroepsmatige achtergrond van bestuursleden kan in meer algemene zin mogelijk 

bijdragen aan het voorkomen van criminele inmenging in een club. Dit is althans de indruk van 

de door ons gesproken personen. “Ik denk dat het wel uitmaakt wie er in je bestuur zitten”, zo 

licht bijvoorbeeld een van de respondenten toe, “Ik ben zelf oud fraude-rechercheur. Ik ben 

wel alert op ‘niet netjes’ zeg maar. En datzelfde geldt voor onze penningmeester. Ik heb hem 

erbij gevraagd omdat hij oud-registeraccountant is. En ik ken hem goed van vroeger uit. We 

weten van elkaar dat we alert zijn op dat zaken netjes gaan.” (4)  

 

Bij nog werkende bestuursleden kan de wil om reputatieschade te voorkomen die alertheid 

mogelijk nog versterken, zo opperen enkele respondenten. Een penningmeester die we 

spraken gaf bijvoorbeeld aan: “Ik kan het niet hebben vanuit mijn job om met envelopjes te 

gaan werken hier. Dat past niet bij mijn werk. Als ik dat doe moet ik weg in mijn 

overheidsfunctie. Dat kan gewoon niet.” (1) Drie andere voorzitters benoemen eveneens de 

preventieve werking van betaalde banen die veel nadruk leggen op integer gedrag:  

 

“Onze bestuursleden zijn allemaal jong en werken nog. Ze hebben banen die handig 

zijn voor ons vanuit hun expertise, maar waarbij het ook zo kan werken, dat als ze hier 

slecht werk zouden leveren dat ze dat ook reputatieschade oplevert in hun betaalde 

werk. Onze penningmeester is registeraccountant bijvoorbeeld. Ik denk dat dat 

preventief werkt. Want als dingen hier juist goed gaan dan biedt het ze juist heel veel 

profijt. Dat geeft ook een stimulans om dingen goed te doen.” (7) 

 

“In ons bestuur zitten mensen die hun eigen integriteit niet willen schaden. Twee van 

ons hebben banen waarin ze beëdigd zijn voor uitvoering van een publieke functie. En 

onze penningmeester is accountant. En de meesten van ons zijn al decennia lid van de 

club.” (11) 

 

“Onze penningmeester is een accountant. Die zal niks op het spel willen zetten.” (2) 

 

Wel wordt tegelijkertijd benoemd dat hierop lastig te sturen valt, omdat het zo moeilijk is om 

vrijwilligers te vinden voor de vaak veeleisende bestuursfuncties. Een van de respondenten 

geeft bijvoorbeeld aan: “Normaal zijn de bestuursleden van een amateurvoetbalclub toch 

mensen die al heel lang meedraaien in de club of een gemeenschap. Die al lang bekend zijn. 

Bij mij persoonlijk was dat trouwens niet het geval. Ik was benaderd omdat er problemen 

waren met het bestuur. Via via zijn ze toen bij mij uitgekomen. Maar hoe weet je dan dat je 

met een goeie in zee gaat? Iedereen die hier met jongeren werkt moet een VOG kunnen 

overleggen. Voor bestuursleden is dat niet. Die hoeven geen VOG te hebben.” (1)  

 

In hoeverre van bestuursleden een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt gevraagd, in 

het kader van ‘een integer bestuur’, wordt in de gesprekken overigens niet helder. Sommige 

bestuursleden hebben deze wel moeten overleggen, maar daarbij wordt primair een link 

gelegd met het feit dat deze vereiste – die geldt overigens voor de hele Europese Unie voor 

personen die betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen – is ingevoerd met het oog op 

het voorkomen van zedendelicten met betrekking tot de jeugdspelers. De toepassing van een 

VOG in de zin van screening op andere relevante strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij 

fraude of een andere zwaardere misdaadvorm, is nog niet overal een punt van overweging. 

Iemand die veel voor de club doet, wordt in de regel gemakkelijk toegelaten tot het bestuur. 

 



 

 

 

 

“Daar moet je heldere eisenpakketten op uitwerken. Wij hebben daarin ook nog stappen 

te maken vind ik. We moeten in beleidslijnen nog scherper opschrijven wat we van onze 

bestuursleden eisen. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is groot. 

Tegelijkertijd hebben we minder vrijwilligers om op te bouwen. En iedereen mag 

natuurlijk lid worden. We hebben geen ballotage.” (11)  

 

Niet alleen wie er in het bestuur zitten, maar ook hoe er binnen het bestuur wordt 

samengewerkt, bepaalt volgens respondenten de mate waarin er aandacht is voor integriteit, 

en daarmee ook voor het buitensluiten van louche sponsors. Het is belangrijk om een 

duidelijke taakverdeling af te spreken en om elkaar als bestuur goed op de hoogte te houden 

van activiteiten.   

 

“Je hebt sociale controle nodig op al je geldstromen. Daarop zijn wij door ervaring wijs 

geworden. We maken nu veel betere meerjarenplannen. Aan rare uitspattingen doen 

we niet qua uitgaven en mochten die er wel zijn dan komt dat bij de jaarlijkse 

accountantscontrole naar voren.” (1) 

 

4.6 Realistische prestatiedoelen stellen, voor de langere termijn  

 

Ook de meer algemeen geldende clubcultuur doet ertoe. Clubs die hun prestatieve doelen wat 

meer op de langere termijn hebben gericht en zich vooral profileren op hun maatschappelijke 

betekenis voor de jeugd in de eigen regio, zijn in de ogen van onze respondenten op zichzelf 

al veel minder aantrekkelijk voor grotere criminele of louche investeerders. Bij de meer 

degelijke clubs is de clubcultuur ook zodanig geborgd dat één persoon of sponsor die nooit 

kan omgooien. Al onze respondenten rekenen zich tot deze ‘degelijke’ categorie. “Het is hier 

voor de grotere louche investeerders helemaal niet interessant”, zo zegt een van de 

voorzitters, “omdat alles is gericht op onze jeugd en op het aflossen van investeringsgelden. 

Onze sponsorgelden gaan alleen naar het eerste elftal. Dat is een helemaal aparte poot. 

Sponsors hebben dus totaal geen invloed op de rest. De stichting is baas in eigen huis.” (9)  

En een ander geeft aan: 

 

“We willen niet per se hogerop. We hebben een brede basis en daar gaat meer 

aandacht naar uit dan naar het eerste. Die clubs waar louche investeerders interesse in 

hebben zijn anders. Daar ligt veel meer nadruk op het eerste.” (8) 

 

Bij de “slechte voorbeelden” van clubs waarin criminelen een club uiteindelijk kapot maakten, 

kon dat volgens onze respondenten alleen gebeuren omdat deze (rijke, soms criminele) 

enkelingen in staat bleken om de betekenis van de club voor de jongeren in de directe 

omgeving te ondergraven. Dat gaat bij de clubs waar wij langs gingen niet lukken, zo wordt 

aangenomen. Eerst en vooral omdat leden én bestuurders dat nooit zouden accepteren: “Een 

persoon die én sponsor is én in het bestuur zou willen, louche of niet, dat zou hier gewoon 

niet getolereerd worden”, zegt bijvoorbeeld een van de voorzitters. “Dat wordt nóoit 

goedgekeurd door de ALV. En áls iemand er toch doorheen zou komen met een louche 

profiel, als dat vermoeden heel sterk zou zijn, dan zou het hele bestuur opstappen.” (2) Ook 

een andere voorzitter geeft in die lijn aan: 

 

“Hoe gaan wij het aan onze kinderen uitleggen als zo’n stichting hier de regie zou 

overnemen? Als dorp ben je dan je club kwijt. Je verkoopt je ziel. Doe normaal is hier 

het motto. En dat is anders dan ‘laat zien wie je bent’. Het niveau waarop je voetbalt 



 

 

 

 

maakt voor de vereniging helemaal niet uit. Je bent wie je bent, dat maakt die kinders 

allemaal niet uit. Het sociale is voor ons het allerbelangrijkste. Vooral omdat je hier in 

het dorp maar een paar sportverenigingen hebt.” (9) 

 

Een duidelijk gecommuniceerde visie op de jeugdopleiding en op het houden van de balans 

tussen prestatieve en recreatieve doelstellingen, werkt eveneens preventief. Het impliceert 

professionaliteit en laat tevens zien dat degene die betaalt, zich altijd moet conformeren aan 

de visie van de club. Twee dingen waar, zo wordt aangenomen, louche investeerders niet van 

houden. Een van de respondenten vertelt dat zij op dit front een jaar terug het roer 

omgooiden:  

 

“Wij deden ook mee in die ratrace van steeds meer betalen aan spelers en trainers. Nu 

doen we het anders: ze moeten het zelf willen en daarna gaan we pas over geld praten. 

Daarvoor werden mensen gevraagd en zag je prijsopdrijving. Ik denk dat er meer 

aandacht voor dit element moet komen. Als je je niet gek laat maken dan is er ook 

minder noodzaak van vreemd geld en voelen louche types zich ook niet bij je thuis. Feit 

is dat het nu steeds lastiger is om een tweede selectieteam te hebben. Dat is te duur. 

Je mag het prestatieve niet belangrijker laten worden dan het recreatieve, het mag niet 

gaan overhellen. Tegelijkertijd wil je ook ambitie hebben. Als wij met al onze leden 

enkel maar tot de Derde divisie komen dan zijn wij geen ‘sexy club’. We proberen de 

dingen te koppelen. We hebben gezegd: onze vindplaats van talenten moet maximaal 

15 tot 20 km van onze gemeente zijn. Anders lopen onze kosten te veel op. En we 

houden de budgetten van onze selectie laag en er komt meer geld voor de 

jeugdopleiding. Ons doel is veel talenten opleiden, zelfs genoeg ook voor elders. Ook 

als je een relatief laag budget voor je eerste hebt kun je goede spelers bij je hebben. 

Daar ben ik van overtuigd. Door andere dingen voor ze te regelen. Mooie stageplaatsen 

bijvoorbeeld. Dat is iets tussen individuen, maar dat stimuleren we wel.” (11) 

 

Ook andere clubs zetten hier nadrukkelijk op in:  

 

“In ons Topplan staat vastgelegd dat we geen gekke dingen doen zoals spelers van 

buiten de regio naar ons toehalen. We willen dat heel transparant uitdragen als onze 

lijn. We willen onze eigen spelers zo hoog mogelijk laten spelen en regionale 

aantrekkingskracht organiseren. We richten ons bijvoorbeeld op afvallende BVO-

spelertjes uit de kerkdorpen. Voor hen willen we alles goed regelen. Dat is onze 

insteek. Een type instroom dat ons goed past: relatief goedkoop en lokaal gebonden.” 

(2) 

 

“Duur inkopen voor het eerste doen wij hier niet. We halen alleen spelers uit onze eigen 

regio. En soms proberen we een oud-speler terug te halen. We nemen onze betekenis 

in en voor de regio serieus.” (1) 

 

“We willen goudzoekersspelers voorkomen. Als je niet binnen een cirkel van 10 km om 

ons postcodegebied woont, dan kun je hier niet voetballen. Dat is hoe we onze lokale 

functie willen zekerstellen. We richten ons op een beperkt verzorgingsgebied. Ook voor 

het eerste. Het leidt ertoe dat ouders onze clubs als veilig zien voor hun kinderen. We 

worden toch een beetje als kakclub gezien.” (8) 

 

Diverse respondenten onderkennen dat ze zich op deze manier kúnnen opstellen omdat ze 

weten dat hun sponsors trouw blijven, ook al worden er geen grote successen behaald, of 



 

 

 

 

zelfs als het eerste elftal zou degraderen. Waarbij er wederom op wordt gewezen dat het voor 

clubs in de steden lastiger is:  

 

“Uit de grote stad hier vlakbij hebben we nu zo’n 300 leden. Dat is voor ons veel meer 

een thema. We merken dat we ze daar wegtrekken. Maar dat is natuurlijk ook niet de 

bedoeling. Hun club, in hun eigen wijk, die moet ook goed zijn. Maar je ziet toch dat de 

clubs in de steden dat veel moeilijker voor elkaar kunnen krijgen. Bij hen zit meer risico 

op dit thema denk ik. Die hebben het financieel vaak veel zwaarder omdat ze maar 

weinig leden hebben. Clubs aan de buitenrand van of dichtbij steden zoals wij, hebben 

het denk ik veel makkelijker.” (8) 

 

4.7 Integriteitsbeleid voeren met duidelijke grenzen 

 

De geïnterviewden onderkennen het belang van ‘grenzen stellen’, ook op het vlak van 

integriteit. Het beleid moet duidelijk zijn, zodat mensen kunnen worden aangesproken op hun 

gedrag. Vastomlijnd beleid is er echter nog nauwelijks, zo valt op. Soms heeft men in een 

bepaalde situatie wel helder hoe men als voorzitter persoonlijk zou handelen, reagerend 

bijvoorbeeld op bepaald gedrag, maar een uiteenzetting eindigt vaak ook in vragen en 

onzekerheden. 

 

“Stel dat de plaatselijke animeerclub veel geld aan ons wil geven. Zo’n casus 

bespreken we in het bestuur. De sponsorcommissie zou dat wel inbrengen ja. 

Tegelijkertijd zeg ik ook: heel strak hebben we die grenzen van ‘wat wel en wat niet’ niet 

uitgewerkt.”(11) 

 

Twee respondenten reflecteren bijvoorbeeld als volgt op de houding ten opzichte van 

vrijwilligers of sponsors die lid zijn van een motorbende:  

 

“Als een vrijwilliger of sponsor bij een motorclub zou zitten…, tsjee daar zou ik me nu 

geen raad mee weten. Geen idee wat ik daarmee zou doen. Zo’n band is niet tactisch, 

dat zie ik ook wel. We zijn er voor de jeugd. Maar ik denk dat zoiets pas bij mij als 

voorzitter in het vizier zou komen als de ouders er een melding over zouden doen. Of 

als iemand heel publiekelijk met een hesje op de club zou rondlopen.” (3)  

 

“Ik zou voor het bestuur niet per definitie zeggen dat iemand die in een motorclub zit 

niet welkom is. Tenzij het uiteraard gewoon tuig is. Maar dat is iets anders. Dan heb je 

het over iemands gedrag. Wij hebben nu ook een vrijwilliger in ons organiserend team 

die vroeger in een motorclub actief was; en misschien nog steeds lid is, dat weet ik 

eigenlijk niet. Dat is gewoon een goeie man. Vroeger heeft hij hier gevoetbald. Hij zet 

zich al tientallen jaren in voor de club. Hij heeft een prima baan en regelt onder andere 

beveiligers hier voor de club bij de kaartverkoop. Rond hem heb ik absoluut geen 

zorgen. Hij heeft een goede naam. Toch denk ik dat je wel ervan bewust moet zijn dat 

zijn achtergrond en ook zijn tattoos kunnen afschrikken. Maar meer op het niveau van 

representativiteit. Als hij een rol zou willen in de sponsorcommissie dan zou ik dat 

lastiger vinden.” (4) 

 

Opmerkelijk is dat coffeeshops diverse malen worden genoemd, als potentiële 

sponsorbedrijven waarmee men liever niet in zee gaat. Dat is opvallend omdat coffeeshops, 

vanwege het verbod op afficheren, sowieso geen activiteiten mogen ontplooien die zouden 



 

 

 

 

kunnen worden opgevat als reclame maken. Klaarblijkelijk is dat bij de geïnterviewde 

voetbalclubs niet altijd bekend. In elk geval wordt een sponsorrelatie met een coffeeshop 

meestal afgehouden, zo lijkt het:  

 

“Een coffeeshop wil ik niet op de shirtjes hebben. Dat heeft niks met hun achterdeur 

verhaal te maken. Dat komt omdat we van de KNVB geen reclame mogen maken voor 

drank en drugs. We zijn een gezonde vereniging met veel jeugd en dat moet je ook 

uitstralen. Ook Red Bull mag niet op de shirtjes.” (4) 

 

“Op zich is een coffeeshop gewoon een BTW-betalend bedrijf. Maar ook al weet ik dat 

het een nette ondernemer is, ik zou hem toch afhouden als sponsor. Als iemand een 

stucadoorbedrijfje heeft en ook lid is van een motorbende vind ik het lastiger.” (11)  

 

“Ik zou als club nooit een coffeeshop als sponsor willen hebben. Ik vind dat op het 

randje. Ze zijn misschien niet illegaal, maar wil je dit wel? Bij FC Lienden hebben ze 

begin dit jaar een coffeeshop in de arm genomen. Zij waren opgestuwd door grote 

investeerders die stopten met sponsoring en kwamen daardoor in de problemen. Een 

lokale coffeeshop is nu een van hun belangrijke nieuwe geldschieters. Maar je hebt 

toch je jeugd! En dat wil je toch niet op de shirtjes? Mensen zeggen dan: ja wat moeten 

ze dan, bij financiële problemen. Maar dat is onzin. Laat je club maar gewoon afzakken 

naar het niveau dat je kunt betalen. Wie bepalen er die prestatiedruk? Ik zou dat nooit 

toelaten als bestuur.” (7) 

 

4.8 Aanstellen van een vertrouwenspersoon 

 

Ten slotte komt bij vijf interviews het onderwerp vertrouwenspersonen aan bod als mogelijke 

preventieve maatregel (1, 2, 4, 5 en 12). Een van deze respondenten vertelt bijvoorbeeld: 

“Voor mensen die ervaring hebben met ‘ongewenst gedrag’ hebben we op onze club een 

vertrouwenspersoon. Dat is iemand die los staat van het bestuur en zich op de website van 

onze club ook duidelijk profileert als iemand bij wie je terecht kunt bij ervaringen met seksuele 

intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Ook zorgen over 

het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de 

vertrouwenspersoon worden gemeld. We vinden het belangrijk dat dit op een professionele 

manier wordt gedaan. Dat bundelt ook de signalen waar je iets mee moet.” (1) Een andere 

voorzitter geeft aan: 

 

“Trainers weten denk ik ook veel over louche personen. Een vertrouwenspersoon zou 

hen daarop kunnen bevragen, maar dat gebeurt nu bij ons niet. Dat is nu een brug te 

ver om allemaal te willen organiseren.” (4) 

 

Op het thema ‘criminele verwevenheid’ ziet een van de voorzitters ook een vertrouwensrol 

voor zichzelf: “Het is belangrijk dat er in een club altijd iemand is die vertrouwelijke 

gesprekken kan voeren met vrijwilligers en sponsors over dingen die goed zijn om scherp te 

krijgen over iemands achtergrond. Ik denk dan nu bijvoorbeeld in concreto aan de vrijwilliger 

die hier al zeker 15 jaar werkt en heeft aangegeven geen VOG te willen aanvragen omdat hij 

weet dat hij er toch geen kan krijgen. Daarvan wil ik weten waarom iemand dat denkt, niet om 

meteen te zeggen ‘dat kan niet’, maar om het vergrijp te kennen zodat we op maat afspraken 

kunnen maken. Misschien heeft deze man bijvoorbeeld wel antecedenten, maar niks met 

zeden. We moeten uitleggen waarop wordt gescreend en ik wil weten waar ik aan toe ben met 



 

 

 

 

hem. Ik heb vanuit mijn werkachtergrond een geheimhoudingsplicht. Misschien dat dat helpt 

bij het scheppen van een goede sfeer van openheid.” (1)  

 

 

 

 

Observaties 

 

We hebben gesproken met vertegenwoordigers van clubs die ons verschillende ideeën 

aandroegen over hoe zij louche personen kunnen herkennen en hoe zij kunnen voorkomen 

dat zij invloed krijgen op de club, financieel of anderszins. In die gesprekken werd ons 

duidelijk dat het geen thema is waar zij over spreken met (externe én interne) collega-

bestuurders. Ook zijn verschillende preventieve mechanismen die zij noemen niet uitgewerkt 

in werkvormen of verwoord in beleid. Er wordt op geïnvesteerd, maar de waarde vanuit het 

doel ‘voorkomen van criminele inmenging’ wordt niet expliciet benoemd. Niet in intern overleg 

en ook niet in (publieke) visiedocumenten.  

 

Bij het bespreken van het thema ‘grenzen stellen in het kader van integriteitsbeleid’ blijkt ook 

dat er weinig sprake is van het doordenken van realistische inmenging-scenario’s. Omdat 

men er tot dan toe helemaal niet mee te maken heeft gehad, worden lijnen niet uitgedacht 

waardoor men niet weet hoe men zou willen of moeten handelen.  

 

De respondenten benoemen het zijn van een financieel gezonde, nette club, die voor 

buitenstaanders heel duidelijk regionale ankers heeft en investeert in de ‘eigen’ jeugd als het 

‘ultieme preventie middel’: een gezonde club heeft geen aanleiding om in zee te gaan met 

louche investeerders.  

 

  



 

 

 

 

 
5.  Rol van de overheid en de KNVB  
 

 

 

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde welke verbeteringen in de weerbaarheid tegen 

criminele inmenging mogelijk zijn en hoe andere partijen, dat wil zeggen de overheid en de 

KNVB, daarbij behulpzaam zouden kunnen zijn. De clubs deden diverse suggesties. Ze 

worden hieronder besproken, geordend naar de vijf ‘thema’s van aandacht’ die we erin 

herkennen: 

 
1. Ondersteun bestuursleden die concreet met dit onderwerp worstelen.  

2. Ondersteun professionalisering van het sponsorbeleid en van aandacht voor het 

voorkomen van ondermijning (zodat louche types niet eens willen instappen). 

3. Communiceer over realistische scenario’s.  

4. Zet harder in op de aanpak van ‘rotte appels’.  

5. Beloon clubs die investeren in de lokale jeugd en ‘financial fairplay’. 

 

5.1 Ondersteun bestuursleden die concreet met dit onderwerp worstelen 

 

Verschillende respondenten geven aan dat zij momenteel onvoldoende steun van de KNVB 

ervaren ten aanzien van het thema ‘criminele inmenging.’ De KNVB legt veel verplichtingen op 

aan de clubs en dat creëert volgens de geïnterviewden afstand en komt het onderlinge 

vertrouwen niet ten goede. Clubs ervaren daardoor een drempel om de hulp in te roepen van 

de KNVB. Geïnterviewden pleiten er dan ook voor om minder de nadruk te leggen op ‘regels 

en toetsing’ en meer op begeleiding en ondersteuning, zonder te veroordelen. De 

gevoeligheid van clubs omtrent de KNVB lijkt deels veroorzaakt te worden door de recente 

mediaberichtgeving over interventies bij andere clubs, in verband met veronderstelde fraude 

of criminele verwevenheid. Zoals een van de respondenten zegt: 

 

“Repareer het dak als het droog is! Waarmee ik wil zeggen tegen de KNVB en ook 

tegen clubs: denk als je financieel gezond bent en nog niet van dit soort problemen hebt 

na over wat je kunt doen om ondermijning te voorkomen als je er financieel slechter 

voorstaat.”(5) 

 

Verschillende respondenten zijn huiverig dat de KNVB in het onderhavige onderzoek 

aanleiding zou kunnen zien om nog meer beleidsregels op te stellen. Dat biedt volgens hen 

weinig meerwaarde. Een van de voorzitters formuleert de uitdaging op dit front als volgt:  

 

“De KNVB legt op, toetst of iets er is, maar komt niet kijken of het werkt. Ze komen puur 

hier om dingen af te vinken. Inrichting oké. Normen en waarden op papier. Check. Maar 

wij willen meer toe naar het hoe: hoe bereiken we dingen op het niveau van cultuur. 

Hoe voorkom je dat je sponsors krijgt die je in een afhankelijke financiële situatie 

manoeuvreren? Hoe voorkom je diefstal? We moeten voorkomen dat veiligheidsbeleid 

een papieren exercitie wordt. Dat is niet gemakkelijk. We hebben daar nu gebrek aan 

kennis over. En het is ook ingewikkeld om op de agenda te krijgen en ook om iemand te 

vinden die dit kan gaan vormgeven.”(5) 

 



 

 

 

 

Het opbouwen van een vertrouwenssfeer wordt naar voren gebracht als aandachtspunt en als 

randvoorwaarde om op dit thema met elkaar – clubs, overheid en KNVB- in gesprek te kunnen 

gaan. Een steunpunt voor hulp bij concrete dilemma’s zou wellicht als opening tot gesprek 

kunnen werken, zo suggereren enkele respondenten. Een dergelijk adviespunt heeft volgens 

hen zin als er iets concreets aan de hand is en er behoefte is aan advies.  

 

“Wij zijn ook maar amateurs. We doen ons best als bestuur, maar we kunnen echt niet 

alles overzien. Ik vind zo’n thema als ondermijning lastig. Hoe moet je hier aandacht 

aan geven?” (9) 

 

5.2 Ondersteun professionalisering van sponsorbeleid en van aandacht voor het 

voorkomen van ondermijning 

 

Een tweede thema is de professionalisering van het sponsorbeleid. Dit kan volgens de 

voorzitters een onderwerp zijn waarop de overheid of de KNVB handreikingen kunnen 

ontwikkelen. De KNVB zou bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van 

de alertheid van clubs en aan het opstellen van preventieve, neutrale checks die toegepast 

moeten worden, waarmee louche sponsors al op voorhand worden afgeschrikt. 

  

“Een handreiking voor de sponsorcommissie zou wel fijn zijn op dit onderwerp. Waar 

moet je alert op zijn? Hoe bouw je dat ook in je werkwijze in? Wat zijn goede 

aanleidingen om met iemand te spreken over gedrag, roddels of iemands achtergrond? 

Hoe dan? Ik denk bijvoorbeeld aan de BOB-methode: beeld, oordeel, 

besluitvorming…als manier om je door moeilijke besluitvormingstrajecten te helpen. Dat 

soort dingen.”(6)  

 

Geïnterviewden vragen zich ook af hoe zij op een neutrale manier kritischer kunnen kijken 

naar de achtergronden van sponsors, zonder ze het gevoel te geven dat ze als verdacht 

worden behandeld. Twee van de suggesties die op dat vlak worden gedaan zijn de volgende:   

 

“Wij zouden bij onze grotere sponsors eigenlijk de mogelijkheid moeten hebben om hen 

te laten screenen. Liefst via justitie en dat we met elkaar een grensbedrag daarvoor 

afspreken. Dat we bijvoorbeeld alle sponsors van 5000 euro of meer laten screenen. 

Net zoals het nu ook normaal is dat alle cash-transacties vanaf 5000 euro gemeld 

moeten worden. Of dat er een oplopende screeningsgraad is naarmate het bedrag 

hoger is. En meer dan: goed of niet goed hoeven we niet te weten. Een soort VOG voor 

sponsors eigenlijk.” (1) 

 

“Je wilt in praktische zin ordinaire discussies over het wel of niet met iemand in zee 

gaan als hoofdsponsor in een drukke kantine vermijden. Veel prettiger is het als je op 

zakelijke gronden nee kunt zeggen. Dat je bijvoorbeeld een ‘rood’ of ‘groen’ krijgt. Een 

Bibob-achtig iets. Dat je een KvK nummer ergens naar stuurt en dan terug krijgt: rood, 

oranje of groen. Al werken echte criminelen natuurlijk ook weer met stromannen 

enzo…”(11)  

 

Respondent 12 vindt een VOG-verklaring voor alle sponsors voldoende:  

 

“Dat geldt voor iedereen hier, ook voor alle sponsors die maar 50 euro inbrengen. 

Daarin lopen we hier wel voorop denk ik. De gemeente verstrekt ze kosteloos. Ze 



 

 

 

 

stimuleren ook die ontwikkelingslijn. Hoe moeilijk kan het zijn? Dit kan toch overal de 

standaard zijn als onderdeel van risicomanagement? Leg het gewoon vast: dit is de 

wet. Net als met roken. Zo kun je jezelf in ieder geval altijd recht in de spiegel 

aankijken.” (12)  

 

Behalve het sponsorbeleid is het voorkomen van ondermijning in brede zin een thema dat 

nadrukkelijker op de agenda gezet kan worden. Bij een van de geïnterviewde clubs zijn 

daarover al meer concrete ideeën ontwikkeld, als onderdeel van het nieuwe veiligheidsbeleid. 

De eerste bijeenkomsten daarover waren positief. Bijzonder is dat de club heeft besloten 

samen te werken met de andere amateurvoetbalclubs in de gemeente en er ook wordt 

samengewerkt met de politie, de gemeente en de jeugdhulpverlening. De 

veiligheidscoördinatoren van twee clubs trekken het initiatief. De voorlopige conclusie is dat er 

veel mogelijkheden zijn om personen met verkeerde bedoelingen uit te sluiten. Wanneer er 

toch zaken misgaan is het belangrijk dat de voorzitter zich goed kan verantwoorden. Er wordt 

gewerkt aan thema’s zoals het binnenhalen van betrouwbare vr ijwilligers en hen ook te 

beschermen en aan het instellen van vertrouwenspersonen. 

 

“We dachten: hoe leuk zou het zijn als je mensen hebt van verschillende clubs met wie 

je dit samen kunt gaan opbouwen. Van elkaar leren ‘organiseren’ dat is in onze 

clubwereld echt innovatief. Maar dat is wat we gaan doen. Clubs zijn gesloten 

vestingen, informele markten. We gebruiken het beleidskader van de KNVB als 

uitgangspunt. Wij gaan werken om dat handen en voeten te geven. Daarover hebben 

we nu bijvoorbeeld ook contact met de persvoorlichters van PSV. Onderling helpen 

clubs elkaar echt wel hoor. Als je maar heel gericht om tips vraagt.” (5) 

 

 “We gaan nu plannen van aanpak maken. En daarna gaan we ons normen en 

waardenpatroon uitrollen. Waar we het eerst benaderden vanuit ‘dit mag niet’ willen we 

dingen nu positiever gaan herformuleren. Dan geef je geen oordeel bij wangedrag, 

maar ga je enkel in gesprek over wat je niet ziet.” (5) 

  

Het stellen van een hulpvraag aan anderen zien de trekkers eigenlijk als kern van het initiatief 

en als iets wat de KNVB maar ook gemeenten ook bij andere clubs zouden kunnen 

stimuleren.  

 

“Ik vraag me af waarom de KNVB veiligheid in brede zin niet wat steviger neerzet als 

iets wat gezamenlijk aandacht moet krijgen. Waarom adopteert niemand dit? Bij ons zijn 

het nu toevallig twee mensen die dit als hobby aan het uitwerken zijn. Maar er moet 

meer gestuurd worden op deskundigheid hierop bij elkaar brengen. We moeten het over 

allerlei lastige veiligheidssituaties hebben met elkaar. Iets wat we low-level hier willen 

opstarten, in een overzichtelijke gemeente.” (5) 

 

De clubs hebben maar een beperkte expertise: instanties als de gemeente, de politie en het 

openbaar ministerie zijn op het terrein van veiligheid en ondermijning de professionals. 

Samenwerking is positief, maar de verantwoordelijkheden moeten wel worden neergelegd 

waar ze thuishoren. Dat geldt voor ondermijning als thema, maar ook bijvoorbeeld voor een 

onderwerp als moeilijk gedrag van jongeren. De clubs pleiten ervoor dat experts hen daarbij 

ondersteunen. De kern van de boodschap is: de club kan het niet alleen. De politie en de 

gemeente moeten ook meedoen; en niet pas in actie komen als er zaken mislopen. Een 

belangrijke toegevoegde waarde is ook de uitwisseling van informatie en expertise tussen de 

clubs:  



 

 

 

 

 

“Voor ons werkt de samenwerking tussen de clubs. Door ons overleg wordt ons ook 

duidelijk hoe het bij de andere drie gaat. En je krijgt dingen duidelijker omdat je dingen 

gaat uitleggen aan elkaar. Ieder van de vier clubs krijgt straks een veiligheidscommissie 

om die KNVB-regels nieuw leven in te blazen. Dat zijn per club een aantal mensen die 

gedragsafspraken en sancties gaan uitwerken. Die couleur locale is belangrijk. Maar 

tegelijkertijd helpen we elkaar. We hebben nog niet uitgewerkt wat we richting de 

sponsors zouden willen. Maar dat is geen hogere wiskunde. Een beetje net als bij het 

aannemen van vrijwilligers: je wil ze gezien hebben, kort spreken als iemand 

binnenkomt met als heel duidelijk doel weten wie je binnenhaalt, iemand uit de 

anonimiteit halen, maar evengoed: de goede dingen zeggen om iemand zich welkom te 

laten voelen. Bij ons voeren de jeugdcoördinatoren al dat soort gesprekken met 

vrijwilligers die gaan trainen. Zij moeten weten welke vragen zij moeten stellen. Dat zou 

ook bij sponsors kunnen. Misschien niet bij iedereen, maar misschien wel bij een 

bepaalde steekproef, of bij de grotere. Dat hoeft geen uur. Maar alleen al het feit dat je 

het doet, daardoor heb je het er met elkaar over. En wordt iedereen in de club ook 

duidelijk dat je het aandacht geeft. Dan wordt ook het eventueel later praten over 

lastigheden makkelijker. Dan is transparantie makkelijker. Dan kun je ook zeggen: joh ik 

hoorde aan de bar dat…etc.”(5) 

 

5.3 Communiceer over realistische scenario’s 

 

De mediaberichten over ‘gevallen clubs’ worden door veel bestuurders gezien als het gevolg 

van situaties waarin het bestuur zelf besmet is. Zij hadden zich echter niet zo direct 

gerealiseerd dat ‘besmetting’ ook het gevolg kan zijn van een geleidelijk proces van infiltratie. 

Dit leidt tot de vraag om meer inzicht in dit soort mechanismen, bijvoorbeeld aan de hand van 

realistische what if scenario’s die voorstelbaar zijn voor clubs en waarvan elke club het gevoel 

heeft dat die ook hen kunnen raken. Het gaat dus niet om het krijgen van inzicht in de 

gevallen waar het bij clubs volledig mis is gelopen. 

  

“Ik denk dat het goed is om voorbeelden te delen van hoe clubs in opspraak kwamen 

door omgang met louche figuren. Dat je ook ziet dat het je in kwaad daglicht kan 

brengen en hoe je dat kunt voorkomen.” (1) 

 

Daarbij horen volgens verschillende respondenten ook thema’s als ‘Wat als je een louche 

sponsor actief nee wilt verkopen’ en ‘hoe reageer je als een sponsor slecht in het nieuws 

komt’.  

 

“Een lastig aspect is het vervolg van het afwijzen van een sponsor. Stel dat je dat 

openlijk doet, dan gaat dat natuurlijk consequenties hebben voor iemand. Er gaan dan 

al snel negatieve verhalen rond. Mensen gaan dat toch interpreteren.” (1) 

 

5.4 Zet harder in op de aanpak van ‘rotte appels’  

 

Zoals hiervoor werd geschetst is een van de belangrijkste indicatoren dat er bij een 

voetbalvereniging mogelijk sprake is van ‘foute’ sponsering als de club uit het niets 

opmerkelijk succesvol wordt. Verschillende respondenten verbazen zich erover dat dergelijke 



 

 

 

 

opvallende verenigingen niet onder een vergrootglas worden gelegd. De KNVB en de politie 

zouden in hun optiek veel meer kunnen doen wanneer er snelle stijgers zonder brede basis 

van leden opduiken, bijvoorbeeld door controles van hun boeken. Nu lijkt het erop dat 

overheid en de KNVB erop rekenen dat deze clubs al snel vanzelf ten onder zullen gaan en af 

te wachten. Intussen wordt echter wel geaccepteerd dat de competitie vervuild wordt.  

 

“Die handhaving kan toch wel anders op dit vlak? Er is zoveel informatie op internet. 

Een paar inspecteurs erbij die informatiegericht extra controles doen en je haalt de rotte 

appels er zo uit.” (11)  

 

“Er heerst nu zo’n machteloosheid. We weten het wel: de louche clubs en de gekke 

stijgers, maar er wordt zo weinig mee gedaan. Er moet meer ingezet worden op de 

foute clubs door de politie.” (8) 

 

“Ik zou zeggen: laat gewoon feitenchecks uitvoeren op grond van de gegevens op 

Hollandse velden.nl. Aantal leden, aantal gestegen klassen in de afgelopen vijf jaar, 

profiel van bestuur, betaling aan spelers, schuldenpositie. Dat nalopen, met de 

mediaberichten, en je weet al wel waar je eens extra moet gaan kijken om ze op dit 

front te steunen of aan te pakken. Ik zou zeggen als ze minder betalen aan spelers dan 

wat wij doen dan klopt het niet. Er valt daar echt wel een soort normaallijn in te 

benoemen.”(2)  

 

5.5 Beloon clubs die investeren in de lokale jeugd en ‘financial fairplay’ 

 

In plaats van ‘bestraffen’ van slecht bestuur moet ook aandacht worden gegeven aan het 

belonen van goed clubbestuur waarin aandacht is voor de lokale jeugd en het tegengaan van 

criminele inmenging. Dit aandachtspunt wordt zowel richting de KNVB als richting gemeenten 

geadresseerd. In dit kader valt het begrip financial fairplay. Dat zou steviger gepromoot 

moeten worden, ook onder de spelers. Zo geeft een van de voorzitters aan:  

 

“Als spelers opeens vertrekken en ergens anders rondrijden in een mooie nieuwe auto 

dan moet je dat met die andere club bespreken. Ik vind dat je met elkaar moeten 

investeren in het tegengaan van die hop van club naar club van spelers puur om het 

geld. Of althans: als dat verantwoord kan worden met een nette sponsor en een 

kasboekje prima. Maar een club mag geen aanbiedingen doen buiten het boekje. Dat 

tegengaan betekent dat we ook bij spelers erop moeten aandringen dat zij transparantie 

eisen en een net contract. Ook zij moeten zich bewust zijn dat ze verantwoordelijkheid 

dragen richting de leden en de fiscus.”(5)  

 

Dat cultuuraspect wordt nu te weinig benoemd, aldus deze voorzitter. “In de club moet je daar 

mensen op mobiliseren. Er moeten meer mensen zijn die de dingen aangeven die niet goed 

gaan. De opbrengst ervan betaalt zich in de komende jaren pas uit.” (5) Ook een andere 

voorzitter noemt dit begrip: “Financial fairplay zou ook iets moeten zijn voor de KNVB. Ik ken 

wel een paar clubs waar wat extra aandacht voor moet komen dan.” (11) 

 

Ook noemt een van deze respondenten als suggestie het koppelen van subsidiëring aan 

integriteitsbeleid: 

 



 

 

 

 

“Waarom laat de KNVB clubs geen convenant tekenen waarin ze aangeven dat ze 

investeren in het voorkomen van (mogelijke) ondermijning? Dat zou in het Sportakkoord 

kunnen bijvoorbeeld wat er nu aan komt. En dat clubs die tekenen voor de aanpak 

ervan er ook dingen voor terugkrijgen. Dat je subsidie geven koppelt aan 

integriteitsbeleid. Bijvoorbeeld subsidie op het huren van de locatie. Of dat bepaalde 

opleidingen, bijvoorbeeld de trainersopleiding bij de KNVB, dan minder duur zijn voor 

zo’n club. Dat is win-win denk ik dan. Je beloont dan de clubs met goed 

integriteitsbeleid en stimuleert dat ze contact zoeken met gemeenten en ook met 

andere clubs op een positieve manier. Met als uiteindelijk doel dat dit soort clubs 

minder geld van buiten nodig hebben, omdat ze gewoon goed draaien en een 

belangrijke maatschappelijke rol pakken.” (11) 

 

Het voorgaande wordt ook gezien als een statement naar sponsors die op het randje acteren 

dat je dat gedrag niet toelaat.  

 

“Je kunt het dan veel duidelijker vanuit zo’n convenant communiceren. Ik denk dat ook 

gemeenten daar wel oren naar hebben. Want andersom kunnen gemeenten het ook als 

eis gaan stellen als ze subsidies gaan verstrekken: dat de club zich dan wel aan dit 

kader moet verbinden. Onder dit convenant zou je dan kunnen hangen dat de club in 

dat kader sponsors altijd een verklaring laat ondertekenen, zoals ‘Ik bevestig hiermee 

dat ik als sponsor legale verdiensten in de club investeer, als niet, dan vrijwaar ik de 

club van de lasten. Zoiets. En dat je om het recht te behouden op subsidies als bestuur 

moet tekenen voor: ‘In ons bestuur is iedereen van onbesproken gedrag’, ‘We werken 

met betrouwbare sponsors’.” (11) 

 

‘We laten onze accommodaties niet gebruiken voor criminele doeleinden en zien daar 

op toe’. Dat is niet vreemd toch, als preventieve stap? Je mag als gemeente denk ik 

best iets terugvragen van een club wanneer je geld van de gemeenschap inzet. Ik denk 

dat dit voor alle betrokkenen een redelijk veilige oplossing is. Als een club zich hier niet 

aan wil conformeren dan zal er iets aan de hand zijn. Of is er sprake van privatisering. 

En voor meer kun je mij als voorzitter ook niet verantwoordelijk houden. Ik voel me niet 

geroepen om als politieagent op te treden. Ik ben een ondernemer en een publiek 

figuur; ik zou er last van hebben als dingen niet goed lopen hier en ik wil dat voorkomen 

met beleid. En de handhaving volgt vanzelf wel op het beleid. Hier zou er denk ik echt 

draagvlak voor zijn voor het inbouwen van dat soort ondermijningsparagrafen: ook bij 

de raad, de burgemeester en de wethouder sport. En ik denk echt: je gaat dan een 

norm stellen, waardoor het onder de leden veel meer een onderwerp van gesprek 

wordt. De KNVB controleren maar eens in het jaar of anderhalf jaar; zo’n regel werkt 

altijd door. Mensen worden dan toch voorzichtiger.” (11) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
6.  Tot slot 
 

 

 

 

In dit rapport hebben we bestuursleden van twaalf amateurvoetbalclubs aan het woord 

gelaten over hoe weerbaar zij (denken te) zijn tegen criminele inmenging bij hun club. Wat zij 

ons meegaven in gesprekken stelde ons enerzijds gerust, maar levert ons tegelijkertijd ook 

food for thought.  

 

Geruststellend is dat we inkijkjes kregen in goed georganiseerde clubs die professionaliteit 

en een integer financieel clubbeleid hoog op de agenda hebben staan. Het gaat om clubs 

met veel leden, en dat maakt het veelal mogelijk om de posten in het bestuur kwalitatief goed 

te bemensen. Doordat er sprake is van professionele, financieel gezonde en integere clubs 

zijn ze als vanzelf minder interessant voor individuen die het met de regels en integriteit wat 

minder nauw nemen. Preventie tegen criminele inmenging is bij deze clubs zo feitelijk ‘als 

vanzelf’ ingebouwd.  

 

Zorgelijk is daarentegen het ‘impliciete karakter’ van de aandacht voor het thema. 

Weerbaarheid tegen criminele inmenging, financieel of anderszins, is, zo stelden we vast, 

voor de meeste besturen geen structureel onderwerp van gesprek. De clubbestuurders 

hebben zeker beelden bij wat louche investeerders aantrekt of juist afstoot, maar dat leidt 

nog onvoldoende tot het uitwerken en communiceren van een duidelijke beleidslijn of het 

bespreken van ‘lastige situaties’. Dit staat op gespannen voet staat met de bedreigingen die 

men waarneemt: clubs zijn kwetsbaar, zeker in financieel zware tijden, en criminelen hebben 

veel geld en belang bij inmenging. Aandacht voor concrete voorvallen mag geen individuele 

zaak zijn, zo klinkt in de reacties door, maar in de praktijk is het dat vaak nog wel. 

 

Afgezet tegen de meer dan 3000 amateurvoetbalclubs in heel Nederlandx is er in dit 

onderzoek uiteraard maar gesproken met een klein, en ook nog regiogebonden, segment. 

Daarbij hebben we ook enkel (en bewust) gesproken met alleen de bovenbouw-clubs: clubs 

met teams spelend in de Tweede of Derde divisie of in de Hoofdklasse. Op welke wijze 

moeten we de resultaten van het onderzoek nu duiden op dat bredere geheel van clubs? 

Eerst en vooral als een roep om steun, zo denken wij. In de adviezen van de bestuurders 

klinkt door dat het organiseren van weerbaarheid tegen criminele inmenging nog niet iets is 

waarin clubs, overheid en KNVB sámen optrekken. Dat verdient aandacht. Ook is er een 

signaal van ernst in onze ogen, dat doorklinkt in de resultaten van de interviews: als we door 

te spreken met zestien personen bij twaalf grotere amateurclubs, bij vijf clubs al elf 

voorbeelden verzamelen van ‘lastige situaties’, wat kunnen we dan gaan aantreffen bij clubs 

met een kleiner aantal leden, een minder financieel gunstige uitgangspositie of met een 

minder solide bestuur?  
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Bijlage 1: Overzicht uitgevoerde interviews 
 

 

 

Club Datum Respondenten 

1 19 maart 2019 - Voorzitter 
- Penningmeester 

2 22 maart 2019 - Voorzitter 

3 28 maart 2019 - Voorzitter 

4 4 april 2019 - Voorzitter 

5 5 april 2019 - Coördinator veiligheid 

6 11 april 2019 - Voorzitter 
- Coördinator veiligheid 

7 12 april 2019 - Voorzitter 

8 14 mei 2019 - Voorzitter 
- Secretaris 
- Coördinator Sport en samenwerking 

9 20 mei 2019 - Voorzitter 

10 20 mei 2019 - Voorzitter 

11 23 mei 2019 - Voorzitter 

12 24 juni 2019 - Voorzitter 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
Bijlage 2: Inhoudelijke leidraad interviews 
 

 

Interviews met de voorzitters van amateurvoetbalclubs die teams hebben in de Hoofdklasse of 

de Tweede/Derde divisie. 

 

 

 

Drie onderdelen:  

 

A. Neemt u dingen waar waarover u zorgen heeft? In uw eigen club of elders. 

B. Weet u wat u kunt doen met/rond die zorgen?  

C. Wat zouden anderen in helpende zin kunnen doen? Gemeente, KNVB, politie 

bijvoorbeeld. 

 

 

 

A. Zorgen en signalen 

1. Heeft u zelf (hier op de club) wel eens te maken gehad met trainers, bestuursleden, 

vrijwilligers of sponsors bij wie werd gesproken/geroddeld over betrokkenheid bij een 

criminele scene? 

o Kunt u de situatie kort schetsen? Wat speelde er (of speelt mogelijk nog 

steeds)?  

o Waar waren/zijn vermoedens op gebaseerd? 

o Zijn dat dan ‘relatieve onbekenden’ of juist personen die al langere tijd dicht 

bij de club staan? (er bijvoorbeeld zelf hebben gevoetbald, veel mensen op de 

club kennen of eigen kinderen op de club hebben). 

o Wat waren/zijn ontwikkelingen? Hoe heeft dit de club geraakt?  

2. Zijn er ook wel eens zorgen over een mogelijk crimineel profiel van eigen spelers of 

supporters? 

o Kunt u enkele voorbeelden noemen? 

o Waar zijn vermoedens in die voorbeelden op gebaseerd? 

3. Zijn er andere clubs waarbij u vermoedt dat er personen met een crimineel netwerk 

rondom heen hangen en mogelijk in de club investeren (met geld of als 

vrijwilliger/trainer/bestuurslid). 

o Waarop baseert u uw vermoedens?  

o Wat doet u met dergelijke vermoedens? 

o Wat ervaart u als consequenties van die criminele inmenging? 

4. Wat roept het voorgaande bij u op?  

o Vindt u dit een belangrijk thema voor de club? Maakt u zich zorgen over de 

mogelijke invloed van criminelen op uw club? 

o Waar heeft u in dit kader naar uw eigen mening nog te weinig zicht op? 

 

  



 

 

 

 

B. Wat te doen? 

 

5. In Woensel bleef het bestuur de verdachte steunen. “Iemand is pas schuldig als dat 

bewezen is verklaard door de rechter.” Juist dit aspect maakt handelen soms lastig: 

vaak wordt de situatie geproblematiseerd doordat het OM/politie een zaak ‘in 

onderzoek heeft’ of op grond van roddels.  

o Hoe zou u naar buiten toe reageren als bestuur in een situatie zoals in 

Woensel? 

o Wat zou u ondernemen richting de verdachte zelf? 

o Heeft de club hierop een protocol uitgewerkt?  

6. Op welke manier is het signaleren van ‘niet-pluis-personen’ een thema van aandacht 

in uw club? Bijvoorbeeld: 

o Wordt hierover gepraat binnen het bestuur? (Waarom wel/niet? Als ja: hoe?, 

lastig?) 

o Wordt er openlijk aangestuurd op alertheid? (Waarom wel/niet? Als ja: hoe?, 

lastig?) 

o Worden de achtergronden van sponsors en bestuursleden ‘gecheckt’? (hoe? 

VOG-check? Nevenactiviteitencheck? Sponsorpakketten? Wel eens negatief 

geadviseerd?) 

o Is er een vertrouwenspersoon om signalen bij te melden? (Wie?, Ook bekend 

en hiervoor benut?)  

7. Heeft uw eigen club wel eens een aanbod van een sponsor/donateur afgewezen 

omdat de herkomst van het geld niet werd vertrouwd? 

o Als ja: Kunt u schetsen hoe zo’n afwijzing verloopt? Bijv.: Wie wijst af? 

Waarom was er geen vertrouwen? Met wie wordt dit besproken? Wordt de 

afwijzing door de afgewezene geaccepteerd? Hoe is het contact daarna? 

o Als nee: Dus u durft uw hand in het vuur te steken voor alle huidige 

sponsors/donateurs: hier zit geen crimineel geld tussen?  

8. Tot waar reikt, volgens u, de verantwoordelijkheid van de club m.b.t. de integriteit van 

leden, sponsors, vrijwilligers en bestuursleden? 

o Is hier al een beleidslijn op uitgewerkt?  

o Zou u meer willen doen om de club op dit front weerbaar te maken? Waarom 

wel/niet? 

 

C. Hulp van anderen 

9. Heeft u wel eens met de politie gesproken over het onderwerp ondermijning of over 

‘risicopersonen in en rond de club’? 

o Waarom wel/niet? Als ja: resultaten / meerwaarde? 

10. Zijn er contactpersonen/vertrouwenspersonen buiten de club met wie u contact op zou 

kunnen nemen bij ‘niet-pluis-vermoedens’?  

o Zo ja, binnen welke instantie/organisatie? Al eens benut? 

11. Hoe verloopt het contact met de gemeente over dit onderwerp?  

o Voelt u zich gesteund door de gemeente (sportraad bij grotere gemeenten)? 

o Is weerbaarheid tegen ondermijnende criminele structuren een gezamenlijk 

onderwerp van aandacht? 

12. Stel dat er een (anoniem) meldpunt zou komen voor vragen of advies bij vermoedens 

of concrete aanwijzingen?  

o Zou u dat waarderen? Denkt u dat het gebruikt zou worden? (als ja: wat zou u 

dan van hen verwachten?)  



 

 

   

                                                      

 
i Zie ook https://www.ed.nl/eindhoven/brabantse-voetbalclubs-kwetsbaar-voor-criminele-

geldschieter-moeten-we-die-googlen-of-zo~a64c2416/; https://nos.nl/artikel/2116418-

voetbalclub-geeft-crimineel-macht-en-aanzien.html; https://www.wodc.nl/binaries/jv1001-

volledige-tekst_tcm28-77078.pdf.  
ii Zie bijvoorbeeld https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/10/mogelijk-criminele-invloed-bij-tien-
amateurclubs-a3963152 
iii De Bosatlas van het Nederlandse voetbal, 2017: p.32 
iv Voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie (betaald voetbal) en Tweede en Derde 

divisie (amateurvoetbal) is een KNVB licentiesysteem van kracht. 

(https://www.knvb.nl/themas/financi%C3%ABle-integriteit/licentiesysteem) 
v https://www.voetbal247.nl/kroniek-gevallen-clubs-goed-is-komt-snel/ 
vi Zie bijvoorbeeld https://www.knvb.nl/themas/financiele-integriteit, 

https://www.parool.nl/sport/knvb-wil-frauderende-clubs-harder-aanpakken~be3b72db/ 
vii https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3010883/Criminele-praktijken-bij-zeker-vijf-

voetbalclubs, https://nos.nl/artikel/2288450-criminelen-proberen-binnen-te-komen-in-brabants-

amateurvoetbal.html 
viii https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3013045/Duistere-Russische-sponsoring-is-onzin-

gewoon-wat-autodealers-en-een-kaasboer 
ix De respondent verwijst naar: https://voetbalindebollenstreek.nl/speler-dfs-opheusden-in-

opstand-streep-door-duel-met-fc-rijnvogels/ 
x De Bosatlas van het Nederlandse voetbal, 2017: p.32 

https://www.ed.nl/eindhoven/brabantse-voetbalclubs-kwetsbaar-voor-criminele-geldschieter-moeten-we-die-googlen-of-zo~a64c2416/
https://www.ed.nl/eindhoven/brabantse-voetbalclubs-kwetsbaar-voor-criminele-geldschieter-moeten-we-die-googlen-of-zo~a64c2416/
https://nos.nl/artikel/2116418-voetbalclub-geeft-crimineel-macht-en-aanzien.html
https://nos.nl/artikel/2116418-voetbalclub-geeft-crimineel-macht-en-aanzien.html
https://www.wodc.nl/binaries/jv1001-volledige-tekst_tcm28-77078.pdf
https://www.wodc.nl/binaries/jv1001-volledige-tekst_tcm28-77078.pdf

