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Matchfixing in Meppel
1 In een vorige maand gepubliceerd ministerieel onderzoek is geconcludeerd dat
matchfixing – in goed Nederlands: wedstrijdvervalsing – in ons land niet op grote
schaal voorkomt; niemand weet er echter het fijne van. Wat wél zeker is, is dat
malafide praktijken en clandestiene gokchinezen van alle tijden zijn in de sportwereld.
2 Al tijdens de Olympische Spelen in de klassieke oudheid lieten atleten zich omkopen
en werden toentertijd wedstrijden fiks gemanipuleerd. In de vorige eeuw, nog in het
tv’loze tijdperk, werd matchfixing in de Verenigde Staten een wijdverbreid fenomeen
dat vooral baseball en boksen infecteerde.
3 Naar verluidt worden heden ten dage niet alleen bij prestigieuze Champions
Leaguewedstrijden of Touretappes laag-bij-de-grondse capriolen uitgehaald om
illegaal geld in het laatje te krijgen, maar richt de manipulatiemaffia zich nu ook op
Nederlandse amateurwedstrijden. Zelfs Meppel is niet langer het walhalla van de
eerlijke sport.
4 Een geheime commissie onder supervisie van sportwethouder Koos de Vos heeft
inmiddels bekendgemaakt dat gestreste en armlastige eerste-elftalspelers van de
aartsrivalen MSC en Alcides het de laatste jaren te veel met elkaar op een lucratief
akkoordje hebben gegooid; onder het predicaat ‘salonremise’ is dan automatisch
sprake van een win-winsituatie.
5 In het minutieuze rapport van de commissie-De Vos wordt gerept over diverse
voetbalcoryfeeën die zo-even nog als kieviten/kievieten over het veld liepen, om
vervolgens als stervende zwanen ineen te zijgen; gênante gedaanteverwisselingen,
waarbij het in groten getale opgekomen publiek collectief de wenkbrauwen moet
hebben gefronst.
6 Ook andere teamsporten in de gemeente Meppel lijken aan manipulatie onderhevig,
want een recordaantal smeuïge sms’jes en e-mails over laatdunkende basketballers,
weifelende waterpoloërs en slampampende volleyballers heeft eveneens de burelen
van de raadszaal/raadszaal bereikt.
7 Nochtans is De Vos’ beleid erop gericht om niet als ideeëloze of stekeblinde kop van
Jut te worden bestempeld of om niet zelf laconiek te zwartepieten, maar het
on-Nederlandse en gewetenloze matchfixing onmiddellijk uit te bannen zonder
daarover uitentreuren uit te weiden.

