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“Match-fixing in  de sportwereld”   
Lezing door prof. Els De Waegeneer

We moesten spijtig genoeg vaststellen dat er slechts een matige opkomst was voor dit nochtans 
actuele hot item in de sport. Immers steeds meer sporttakken komen in aanraking met match-fixing.

We mochten ons ook gelukkig prijzen prof. De Waegeneer in ons midden te mogen verwelkomen 
want zij is toch een gerenommeerd wetenschapper die dit grote, ingewikkelde en eigenlijk reeds zeer 
gesofisticeerd fraude apparaat in kaart probeert te brengen.

Zij is zeker geslaagd in de opzet van deze lezing om ons toch enig inzicht bij te brengen in dit 
ingewikkeld en bijzonder wijd verspreid en vertakt “netwerk” van match-fixing.

Aangezien er niet echt een universele definitie bestaat, kunnen we als werkdefinitie spreken van 
wedstrijdvervalsing, manipulatie van de uitkomst van wedstrijden, waarbij men voordeel voor zichzelf 
of voor derden beoogt en bereikt, en wordt de “resultaatonzekerheid” die specifiek is bij 
wedstrijdsport, eigenlijk opgeheven. Match-fixing is wel iets van alle tijden, zelfs in de klassieke 
oudheid bij de Grieken en Romeinen was het reeds gekend en werd dit bestraft met zware sancties! Er 
is in het verloop van de geschiedenis (over bijna 2000 jaar) weinig of geen bruikbare informatie noch 
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“De mooie (?) zomer is weer voorbij. De tuin toont reeds een intense kleurenpracht en nodigt 
ons uit om het najaar goed in te zetten. Panathlon Leuven en Panathlon Brussel gaan samen 
een ledenbijeenkomst beleggen op 12 oktober aanstaande waar Hans Vandeweghe ons zal 
onderhouden met sportjournalistiek versus sportverslaggeving in de Vlaamse media. In 
december ‘sluiten wij de boeken’ met als gastspreker Frank Bulcaen, de voorzitter van de 
Vlaamse Sportraad. Wij kunnen ons nu reeds opmaken (misschien een beetje te vroeg) voor een 
denderend nieuwjaar, dat wij zullen vieren op 23.01.2018 in het hotel Serwir te Sint-Niklaas. 
Deze viering zal opgeluisterd worden met een huldiging van de twee oer stichters van de club, 
namelijk Vic De Donder en Paul De Broe.

Suggesties voor goede gastsprekers in de loop van het nieuwe werkjaar zijn steeds welkom. 

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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documentatie te vinden. Tot het begin van de 20ste eeuw waar eigenlijk de “moderne match-fixing” een 
serieuze aanvang neemt. 

Prof. De Waegeneer haalt hier enkele voorbeelden aan uit het baseball (White Sox – Black Sox) en de 
bokssport (Sonny Liston – Mohamed Ali). Conclusie hierbij is dat het zeer moeilijk, quasi onmogelijk 
zelfs, te bewijzen is dat iemand opzettelijk verliest! Qua omvang mogen we stellen dat er niet alleen 
een sportieve omvang is, quasi geen enkele sport is gevrijwaard en het aantal bekende gevallen 
bedraagt 300 à 700 per jaar maar men schat zelfs 5000 à 7000! We kunnen ook spreken van een 
geografische omvang (W-Europa en Azië halen hoogste percentages) maar men stelt voornamelijk 
transnationale circuits vast waardoor het bijzonder moeilijk wordt om deze bloot te leggen en dus zeer 
moeilijk te bestraffen. (vb. Dan Tan uit Singapore)

Daarnaast is er ook de financiële omvang die gigantisch is!

Tot slot van het 1ste deel geeft ze nog een overzicht van de soorten fixing. Hier kunnen we spreken van 
2 grote groepen nl. de niet-gok gerelateerde  en de gok gerelateerde match-fixing waarbij telkens ook 
een onderverdeling gemaakt wordt tussen enerzijds zonder omkoping of dwang en anderzijds met 
omkoping of dwang. 

Bij de niet-gok gerelateerde fixing is het doel mogelijk degradatie voorkomen, doorgaan naar de 
volgende ronde of sterkere tegenstanders te ontlopen. Hierbij ontstaat wel soms de discussie of het 
werkelijk gaat om vervalsing of eerder om strategie ?! Een reglement-aanpassing kan hier misschien 
wel voor de oplossing zorgen. (bekend vb. hierbij: voetbal Waterschei)

Bij de gok gerelateerde fixing is het doel duidelijk 
financieel gewin en dat gebeurt meestal MET 
omkoping en/of dwang, en dit kan zowel met directe 
aanpak als met indirecte aanpak, ook nu “grooming” 
genoemd. Hierbij krijgen we het voorbeeld van de 
scout en de jonge speler die “professioneel” bewerkt 
wordt maar waar op een bepaald moment een 
“payback” verhaal opduikt. Op dat ogenblik wordt 
dader slachtoffer en deze methode wordt steeds 
populairder en hierbij is de grens of het 
grensoverschrijdend gedrag moeilijk te bepalen!

Bij de vraagstelling wordt hier heel duidelijk een mogelijke en zelfs wenselijke rol naar voor geschoven 
voor Panathlon!! Immers Panathlon heeft het geschikte profiel: internationaal erkend ETHIEK! 
Totaal onafhankelijk!!!

Terwijl er rustig verder van gedachten gewisseld wordt, genieten we van een heerlijk fris voorgerecht: 
meloen “Eden” met grijze garnalen en gerookte zalm. Daarna wordt ons een riant stuk gebakken 
kabeljauwhaasje op een bedje van spinazie en blanke botersaus voorgeschoteld. Op deze manier zijn 
we gewapend om de “strijd” met de “gokmaffia” aan te gaan wat zal blijken uit het 2de deel van de 
boeiende lezing. 
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Onze gastspreker prof. Els De Waegeneer

Gastspreker Piet Moons
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Prof. De Waegeneer geeft ons eerst een overzicht van de 6 verschillende mogelijke manipulatoren:

1. De atleet zelf: vb. tennis

2. De scheidsrechter: vb. penalty, kaart, enz.

3. Technisch personeel: vb. stroompanne

4. Medisch personeel

5. Management – directie

6. Organisatoren van wedstrijden zelf.

Vervolgens komt ze bij de rol van de georganiseerde misdaad. Het doel hierbij is zwartgeld witwassen 
en vooral vermenigvuldigen. Via criminele infiltraties in de clubs wordt gewerkt via dreiging, 
omkoping, grooming, enz. Waar dit vroeger eerder “familiaal georganiseerde maffia” was, gebeurt dit 
nu via de globalisering en het internet, meer via transnationale organisaties. Hierbij wordt ook steeds 
meer via spotfixing gewerkt: hoe meer gedetailleerd, hoe meer op momenten, enz., hoe moeilijker op 
te sporen en te achterhalen.

Door het feit dat het internationaal loopt , dat het via “live betting” gebeurt, is anonimiteit een zeer 
belangrijke troef en het gebruik van belastingparadijzen maakt dit alles zeer moeilijk te doorgronden 
en op te sporen.

Maffiosi spelen ook in op de kwetsbaarheid van de sporten, de sporter, op hun financiële onzekerheid 
en het blijven behouden van een bepaalde levensstandaard na de carrière. Belangrijke troeven zijn ook 
de kleine pakkans en de hoge opbrengst, de vroegtijdige “begeleiding” van jonge sporters.

Een rekenvoorbeeld geeft een duidelijk overzicht van de gigantische omvang van de winst: vb. het 
verschil in drugswinst t.o.v. match-fixing: drugshandel spreidt zich over lange werktijd, grotere 
pakkans en zeer zware straffen, terwijl match-fixing met 1 fix – bijna een momentopname, een kleine 
pakkans en zeer moeilijke bewijslast – een gemiddelde opbrengst van 1.250.000 euro oplevert!!

Hoe kan men dit bestrijden ?

Er spelen 3 grote actoren, nl. de sportsector, de 
operatoren van de weddenschappen en de 
openbare overheden.

Wat de sporters betreft dient men zeker de 
belangenvermenging te vermijden, een adequate 
monitoring, vb. via screening, van de 
weddenschappen doen en een verplichte procedure 
vastleggen om verdachte weddenschappen vast te 
leggen met aandacht voor alle elementen die 
wijzen op “verdachte weddenschappen”: plotse 
hoge inzetten, ploegopstelling, massale inzet op 
underdog, op 1 bepaald moment, enz.
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Wat de publieke overheden betreft moet men zorgen voor een unifome wetgeving met daarbij een rol 
voor de nationale wetgeving, de Europese Raad, Unesco….

Als afsluiting – tijdens het verorberen van een heerlijke Dame Blanche – volgden nog diverse vragen, 
op- en aanmerkingen en hierbij kreeg Achiel de eer een “slotbetoog” te formuleren waarbij hij vroeg 
om nog meer bewijzen en concrete cijfers, een toepassing van de ethische regels en een verderzetten 
van dit pionierswerk waarmee prof. De Waegeneer bezig is.

Tenslotte gaf hij ook aan dat Panathlon hier toch wel een belangrijke rol zou kunnen spelen. Wij waren 
alweer getuige van een zeer “doorleefde” lezing zoals onze voorzitter Jos mooi verwoordde. We kregen 
een zeer duidelijk inzicht, gedocumenteerd en doorspekt van concrete voorbeelden zodat we heel 
tevreden en terug heel wat wijzer huiswaarts mochten keren.

De zoveelste mooie, leerrijke en gezellige Panathlonavond!! 

Serwir, 22 augustus 2017 

Panathlon Stipendium 2017 
Dessel-Kasterlee-Retie project

Op 26 september 2017 vond in het kader van de Europese week van de sport en in het bijzijn van Dhr. 
Michal Rynkowski, afgevaardigde van de Europese Commissie, de uitreiking plaats van het 
Stipendium 2017, in de aanwezigheid van Burgemeester, schepenen, sportfunctionarissen en 
sportmedewerkers van de deelnemende steden en gemeenten.

Na de verwelkoming door Dhr. Paul Standaert, conseiller 
international voor Panathlon, kreeg Dhr. Paul De Broe, 
initiatiefnemer en voorzitter van het Stipendium, het woord. Hij 
gaf een toelichting bij de geschiedenis van het Stipendium dat 
reeds zijn oorsprong vond in 1988 … en steeds projecten 
bekroonde waarin ethiek en sport hét belangrijkste item waren. 
Eén van deze projecten lag aan de basis van het “Steward” 
gegeven binnen de voetbal. 

Door Dhr. Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij en sedert meer dan 30 jaar de trouwe partner 
werd een pleidooi gegeven voor ethiek in de sport, ethiek dat hoog in het vaandel staat van de 
Nationale Loterij. Daarbij onderstreept hij het belang van de link tussen ethiek en sport, nu nét het 
doel van de Panathlongedachte.

Van alle ingediende projecten vanuit de diverse steden/gemeenten werd door Dhr. Willy Pennoit, 
voorzitter van Panathlon International Vlaanderen, een korte opsomming gegeven van hun beoogde 
acties en doelstellingen.

De HH. Paul De Broe en Jannie Haek maakten de laureaat van het Stipendium bekend: het 
ingediende project Dessel-Kasterlee-Retie, dat gezamenlijk werd ingediend, werd door de 
jury als winnaar verkozen. 
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Die jury werd samengesteld uit specialisten met betrekking 
tot sportbeleid en partners: Nationale Loterij, ICES, 
VVSG, ISB, VSV, VSF, Sport Vlaanderen en uiteraard 
juryleden van alle Vlaamse Panathlonclubs.

Burgemeester van Dessel, Dhr. Kris Van Dijck, benadrukte 
dat de samenwerking tussen Dessel-Kasterlee-Retie een 
heel positieve inbreng was binnen de sportsector van deze 3 
gemeenten. Hij deelde mee dat de ethiek binnen deze 3 
gemeenten hoog aangeschreven staat en bedankte voor de 
erkenning van hun ingediende project. Dhr. Jan Cuypers 
verwees eveneens naar de inbreng bij de ethiek in de sport in de 3 gemeenten en vermelde terloops de 
grootste Panathlonvlag binnen Europa (wereld?) die men in Dessel kan bewonderen en het invoeren 
van de Panathlonsterren inzake ethiekwaarden binnen betrokken gemeenten.

Dhr. Paul Standaert dankte en feliciteerde alle steden/gemeenten. Hij drukte tevens de hoop en de 
wens uit dat ook de steden/gemeenten die niet tot laureaat werden verkozen, hun project succesvol 
kunnen verder uitwerken en hun sportieve en ethische doelstellingen mogen bereiken. 

�5                                        Nieuwsbrief Pantahlon International Brussel vzw

Kalender 

12 oktober
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

07 november
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, 
Gent- 

07 december
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

09 januari 2018
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, 
Gent- 

23 januari 2018
PIB leden bijeenkomst (19u) + 
Nieuwjaarsreceptie 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- Werkten mee aan 

deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Willy Penoit 

Patrick Van Campenhout 
Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck 

Jo De Bruyne 
Paul Standaert 
Paul De Broe


