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Heb je weleens gehoord van matchfixing?
Als je een sportliefhebber bent, heb je er waarschijnlijk wel van gehoord. Algemeen gezegd betreft
matchfixing het overtreden van de regels van een sport om de uitkomst van een sportevenement te
beïnvloeden omwille van gok- of sportgerelateerde redenen.
Een internationale vragenlijst over matchfixing
We zouden het op prijs stellen als je deze vragenlijst invult en je mening met ons deelt. We zijn op
zoek naar deelnemers uit Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Zwitserland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk!
Wie wij zijn
Wij zijn een internationaal consortium uit zeven Europese landen dat dit onderzoek uitvoert in het
kader van een Erasmus+ Sport Programma.
Het onderzoek heet EPOSM (“Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing”) en
wordt gecoördineerd door de Universiteit Gent (België). In Nederland is de Universiteit Utrecht
verantwoordelijk voor het verspreiden van deze vragenlijst.
Kun je ons helpen?
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. We zijn op zoek naar respondenten
van 18 jaar of ouder die betrokken zijn/waren bij voetbal, tennis of veldhockey!
Houd rekening met het volgende:
 Het belangrijkste voor ons is de eerlijkheid van je antwoorden: je deelname is volledig
vrijwillig en het staat je vrij om op elk moment te stoppen met de vragenlijst zonder verdere
gevolgen.
 De vertrouwelijkheid van je gegevens is belangrijk voor ons: je gegevens worden uitsluitend
door partners van het EPOSM-project verzameld, verwerkt, opgeslagen en gerapporteerd op
een anonieme en geaggregeerde manier.
 Transparantie is belangrijk voor ons: Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact
opnemen met eposm@ugent.be. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het
onderzoek is beschikbaar op verzoek en na afronding van het project.
Uitgebreidere informatie is te vinden in “De informatiebrief voor deelnemers aan dit onderzoek".
We stellen je deelname zeer op prijs!

Door dit vakje aan te kruisen, geef je aan dat je bereid bent deel te nemen aan ons
onderzoek en de bovenstaande informatie gelezen en begrepen hebt.
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Wat gokgerelateerde matchfixing is
Matchfixing vindt vaak plaats in een gokgerelateerde context. Gokgerelateerde matchfixing
betreft het beïnvloeden of manipuleren van de uitkomst, de score of het verloop van een wedstrijd
waarop specifieke personen geld hebben ingezet.
Wist je dat?
In 2013 heeft een gezamenlijk onderzoek van Interpol en Europol (de politiedienst van de Europese
Unie) bewijs aan het licht gebracht van matchfixing tijdens circa 380 wedstrijden in heel Europa en
nog eens 300 wedstrijden buiten Europa in de periode van 2008 tot 2011. Honderden mensen
(criminelen, corrupte officials en spelers) waren betrokken bij deze matchfixing activiteiten,
waarmee miljoenen euro’s aan illegale opbrengsten zijn verdiend middels gokken. Dit is tot op
heden het grootste onderzoek naar matchfixing dat ooit is uitgevoerd.
Wat sportgerelateerde matchfixing is
Een wedstrijd kan ook gemanipuleerd worden door een ander team of een andere speler om het
verloop van een competitie of toernooi te beïnvloeden, bijvoorbeeld om ervoor te z orgen dat het
eigen team niet degradeert of dat de speler in kwestie doorgaat naar de volgende ronde. Bij deze
vorm van matchfixing worden soms financiële of materiële beloningen geboden (zoals een vat
bier).
Wist je dat?
De eerste grote diskwalificatie in de geschiedenis van de Olympische Spelen vond plaats in Londen
(2012) tijdens het badminton dubbelspel voor vrouwen. Twee teams uit China en Zuid-Korea wilden
verliezen zonder het te doen lijken alsof dit opzettelijk gebeurde, om zo een zwakkere tegenstander
naar de kwartfinale te krijgen. Een uur later deden een ander Zuid-Koreaans team en een
Indonesisch team hetzelfde. Hun plan mislukte. De Badminton World Federation (BWF)
diskwalificeerde alle vier de teams.
1. Wat is je geslacht?
a.
b.
c.
d.

(1 antwoord)

Man
Vrouw
Anders
Dat zeg ik liever niet

2. Wat is je leeftijd?
…  alleen cijfers gebruiken
3. Hieronder staan een aantal stellingen. Lees elke stelling en kruis aan of de stelling JUIST of
ONJUIST is.
(1 antwoord per stelling)
1. Ik ben altijd bereid het toe te geven als ik een fout gemaakt heb.

Juist
O

Onjuist
O
2
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2. Ik probeer altijd te doen wat ik zeg.

O

O

3. Ik vind het nooit erg om gevraagd te worden iets voor iemand terug te
doen.
4. Ik vind het geen probleem wanneer iemand een mening deelt die erg
verschilt van de mijne.
5. Ik heb nooit opzettelijk iets gezegd om iemand te kwetsen.

O

O

O

O

O

O

6. Ik houd ervan om af en toe te roddelen.

O

O

7. Ik heb weleens geprofiteerd van iemand.

O

O

8. Ik probeer soms wraak te nemen in plaats van te vergeven en vergeten.

O

O

9. Soms sta ik erop dat dingen gebeuren zoals ik het wil.

O

O

10. Ik heb soms zin om de boel kort en klein te slaan.

O

O

11. In het afgelopen jaar heb ik weleens gegokt.

O

O

12. Ik heb al eerder gewed op een wedstrijd waar ik persoonlijk bij
betrokken was.

O

O

4. Van de volgende sporten, mijn belangrijkste sport is (was):
(1 antwoord)
a. Voetbal
b. Tennis
c. Veldhockey
d. Anders: …
De volgende vragen gaan over jouw ervaringen in je belangrijkste sport.
5. Hoe lang ben je betrokken (geweest) bij deze sport (in jaren)?
…  alleen cijfers gebruiken
6. Hoe ben (was) je vooral betrokken bij deze sport?
(1 antwoord)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Atleet
Coach/Trainer/Assistent coach
Medische staf
Scheidsrechter/(Video) Assistent-Scheidsrechter/(Vierde) official/Jurylid
Bestuurslid/Lid van de ledenvergadering/Manager van een sportclub
Anders: …
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7. Op welk niveau ben (was) je vooral betrokken bij deze sport? (niet van toepassing voor
veldhockey)
(1 antwoord)
a. Professioneel
b. Semiprofessioneel
c. Amateur
8. Op welk speelniveau ben (was) je vooral betrokken bij deze sport? (afzonderlijke vragen
invoegen over speelniveau voor voetbal, tennis en veldhockey)
(1 antwoord)
a. Internationaal
b. Eredivisie / Eerste divisie
c. Tweede divisie / Derde divisie
d. Hoofdklasse
e. Promotieklasse / Overgangsklasse
f. Eerste klasse / Tweede klasse / Derde klasse
g. Vierde klasse / Vijfde klasse
h. Lokaal / Districtcompetitie
i. Vrijetijdsbesteding
9. Vink het vakje aan met jouw antwoord op elk van de stellingen in de onderstaande tabel.
(1 antwoord per stelling)
Stelling

Matchfixing is een reëel probleem in mijn sport in Nederland.
Het is geen probleem om geruchten te verspreiden om zo mensen
waar je om geeft te beschermen.
Ik zou zelf benaderd kunnen worden om een wedstrijd te fixen.
(ongeacht of je daar vervolgens wel of niet op ingaat)
Het is geen probleem om iets te pakken zonder toestemming van
de eigenaar, mits je het alleen maar leent.
Ik voel me enigszins ongemakkelijk als ik hoor dat iemand in mijn
sportomgeving betrokken is geweest in sportgerelateerde
matchfixing. (bv. om degradatie van zijn/haar team te voorkomen)
Gezien de manier waarop mensen zich veel beter voordoen dan ze
zijn, is het ook geen probleem om je eigen imago iets op te blazen.
Ik voel me enigszins ongemakkelijk als ik hoor dat iemand niet
gestraft is voor zijn/haar deelname aan sportgerelateerde
matchfixing.
Mensen zouden niet verantwoordelijk gehouden moeten worden
voor dubieuze dingen die ze doen in opdracht van een
gezagsdrager.
Ik voel me enigszins ongemakkelijk als ik hoor dat iemand in mijn
sportomgeving betrokken is geweest in gokgerelateerde
matchfixing.

Helemaal
mee oneens
1 2 3 4
O O O O

Helemaal
mee eens
5 6 7
O O O
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Je kan het iemand niet kwalijk nemen wanneer hij/zij iets fout doet
als al hun vrienden dat ook doen.
Ik voel me enigszins ongemakkelijk als ik hoor dat iemand niet
gestraft is voor zijn/haar deelname aan gokgerelateerde
matchfixing.
Het is geen probleem om de eer op te strijken voor ideeën die niet
van jou zijn.
Deelname aan matchfixing om degradatie van mijn team te
voorkomen is acceptabel.
Sommige mensen moeten hard aangepakt worden omdat ze geen
gevoelens hebben die gekwetst kunnen worden.
Deelname aan matchfixing om geld te verdienen met gokken is
acceptabel.
Mensen die verkeerd behandeld worden hebben meestal iets
gedaan om het te verdienen.
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10. Ken je persoonlijk iemand die is benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden?
(1 antwoord)
a. Ja, ik ken één persoon
b. Ja, ik ken twee personen
c. Ja, ik ken drie of meer personen
d. Nee
Als je "Nee” hebt geantwoord op Vraag 10 ga je door naar Vraag 15.
Als je één van de “Ja” opties (a, b of c) hebt gekozen bij Vraag 10, denk dan aan de benaderde
persoon die je het beste kent.
11. Deze persoon was een
a.
b.
c.
d.

(1 antwoord)

Man
Vrouw
Anders
Dat zeg ik liever niet

12. In welke sport is hij/zij benaderd?
(1 antwoord)
a.
b.
c.
d.
e.

Voetbal
Tennis
Veldhockey
Weet ik niet
Anders: …
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13. Hoe was hij/zij betrokken bij deze sport op het moment dat hij/zij benaderd werd?
(1 antwoord)
a. Atleet
b. Coach/Trainer/Assistent coach
c. Medische staf
d. Scheidsrechter/(Video) Assistent-Scheidsrechter/(Vierde) official/Jurylid
e. Bestuurslid/Lid van de ledenvergadering/Manager van een sportclub
f. Weet ik niet
g. Anders: …
14. Wie benaderde deze persoon?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Atle(e)t(en)
Voormaling atle(e)t(en)
Coach(es)/Trainer(s)/Assistent coach(es)
Medische staf
Makelaar(s) van een atleet
Scheidsrechter(s)/(Video) Assistent-Scheidsrechter(s)/(Vierde) official(s)/Jurylid
(leden)
g. Bestuurslid (leden)/Lid (leden) van de ledenvergadering/Manager(s) van een
sportclub
h. Sponsor(en)
i. Gokker(s)
j. Weet ik niet
k. Anders: …
15. Ben je zelf ooit benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden?
(1 antwoord)
a. Ja
b. Nee
Als je "Ja” hebt geantwoord op Vraag 10 of Vraag 15 ga je door naar Vraag 16.
Als je "Nee” hebt geantwoord op Vraag 10 en op Vraag 15 ga je door naar Vraag 34.
16. Heb je ooit je vermoedens van of ervaringen met matchfixing aan iemand gemeld?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Ja, aan teamgenoten
b. Ja, aan de coach/trainer/assistent coach
c. Ja, aan de bestuursleden van de sportclub
d. Ja, aan de sportfederatie
e. Ja, aan de politie
f. Ja, aan een anoniem meldpunt
g. Nee
h. Anders: …
6
Dit intellectuele product is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van partners van het
Erasmus+ EPOSM-project. Om onderzoek naar matchfixing te stimuleren, staan de partners het
gebruik van (delen van) deze vragenlijst toe in overeenstemming met de verklaring van intellectuele
eigendomsrechten. Geen enkel deel van de vragenlijst mag voor zakelijke doeleinden gebruikt
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van prof. dr. Annick Willem
(annick.willem@ugent.be).

Vragenlijst matchfixing

Als je "Ja” hebt geantwoord op Vraag 15 ga je door naar Vraag 17.
Als je "Nee” hebt geantwoord op Vraag 15 ga je door naar Vraag 34.
17. Hoe vaak ben je zelf benaderd om een wedstrijd te beïnvloeden?
(1 antwoord)
Let op: tel enkel de gevallen die gebeurd zijn in je belangrijkste sport.
a. Eén keer
b. Twee of drie keer
c. Meer dan drie keer
18. Hoe oud was je toen je voor het eerst benaderd werd om een wedstrijd te beïnvloeden (in
jaren)?
…  alleen cijfers gebruiken
Filter: als je twee of meer keer benaderd bent, ga je door naar vraag 19. Anders ga je door naar
vraag 20.
19. Hoe oud was je toen je voor de laatste keer benaderd werd om een wedstrijd te beïnvloeden
(in jaren)?
…  alleen cijfers gebruiken
De volgende vragen gaan over de laatste keer dat je benaderd werd om een wedstrijd te
beïnvloeden.
20. Hoe was je betrokken bij de sport op het moment dat je benaderd werd?
(1 antwoord)
a. Atleet
b. Coach/Trainer/Assistent coach
c. Medische staf
d. Scheidsrechter/(Video) Assistent-Scheidsrechter/(Vierde) official/Jurylid
e. Bestuurslid/Lid van de ledenvergadering/Manager van een sportclub
f. Anders: …
21. Op welk niveau was je destijds bij de sport betrokken? (1 antwoord) (niet van toepassing
voor veldhockey)
a. Professioneel
b. Semiprofessioneel
c. Amateur
22. Op welk speelniveau was je destijds bij de sport betrokken? (1 antwoord) (afzonderlijke
vragen invoegen over speelniveau voor voetbal, tennis en veldhockey)
a. Internationaal
b. Eredivisie / Eerste divisie
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Tweede divisie / Derde divisie
Hoofdklasse
Promotieklasse / Overgangsklasse
Eerste klasse / Tweede klasse / Derde klasse
Vierde klasse / Vijfde klasse
Lokaal / Districtcompetitie
Vrijetijdsbesteding

23. Wie heeft je benaderd?
(1 antwoord)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Atle(e)t(en)
Voormalige atle(e)t(en)
Coach(es)/Trainer(s)/Assistent coach(es)
Medische staf
Makelaar(s) van een atleet
Scheidsrechter(s)/(Video) Assistent-Scheidsrechter(s)/(Vierde) official(s)/Jurylid
(leden)
g. Bestuurslid (leden)/Lid (leden) van de ledenvergadering/Manager(s) van een
sportclub
h. Sponsor(en)
i. Gokker(s)
j. Anders: …
24. De mensen die je benaderden, waren betrokken bij:
(1 antwoord)
a. De tegenstander
b. Je eigen club/team
c. Weet ik niet
d. Anders: …
25. Wat was het motief van de mensen die je benaderden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Geld verdienen door te wedden op de gemanipuleerde wedstrijd
b. Voorkomen van de degradatie van een bepaalde club of speler
c. Zorgen dat een bepaalde club of speler het kampioenschap kan winnen
d. Bepalen van de tegenstander in een volgende ronde
e. Spannender maken van de competitie of het toernooi
f. Weet ik niet
g. Anders: …
26. Wat wilden deze mensen beïnvloeden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Het eindresultaat van de wedstrijd (wie wint/verliest)
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b. De exacte score van de wedstrijd (bv. 2-0 bij voetbal, 0-6 bij tennis)
c. Specifieke gebeurtenissen tijdens de wedstrijd (bv. wie de eerste gele kaart krijgt,
wie de eerste dubbele fout maakt bij het serveren)
d. Anders: …
27. Wat probeerden deze mensen te laten gebeuren op het sportveld/tijdens de uitvoering van
de manipulatie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Opzettelijk onderpresteren
b. Een specifieke gebeurtenis tijdens de wedstrijd (bv. de eerste gele kaart, eerste
dubbele fout, eerste inworp)
c. Manipulatie van persoonlijke informatie (bv. iemands geslacht, leeftijd, gewicht)
d. Manipulatie van de uitrusting (bv. manipulatie van de bal waarmee gespeeld werd)
e. Weet ik niet
f. Anders: …
28. Waar werd je benaderd?

(1 antwoord)

a. In Nederland
b. Anders: …
29. Bood men je geld aan om de wedstrijd te beïnvloeden?
(1 antwoord)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ja, minder dan €100
Ja, een bedrag tussen €100 en €500
Ja, een bedrag tussen €500 en €1000
Ja, een bedrag tussen €1000 en €5000
Ja, meer dan €5000
Nee

30. Bood men je andere materiële beloningen aan om de wedstrijd te beïnvloeden?
(bv. een iPhone, een voucher voor online aankopen, tickets voor een sportevenement,
speciale kortingen in winkels, een vat bier)
(1 antwoord)
a. Ja
b. Nee
Als je "Nee” hebt geantwoord op Vraag 30 ga je door naar Vraag 32.
31. Welke beloningen werden je beloofd?
…………………………………………………………….

(graag specificeren)
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32. Werd je bedreigd of onder druk gezet om de wedstrijd te beïnvloeden?
(1 antwoord)
a. Ja
b. Nee
33. Heb je ingestemd met het voorstel om de wedstrijd te beïnvloeden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Ja, omwille van het geld en/of de andere materiële beloningen die geboden werden
b. Ja, omdat ik op dat moment financiële problemen had
c. Ja, omdat ik onder druk werd gezet door degenen die mij benaderden
d. Ja, omdat ik onder druk werd gezet door mijn eigen team
e. Ja, omwille van het belang van mijn club
f. Ja, als een vriendschappelijk gebaar naar een andere club of atleet toe
g. Ja, uit sympathie voor de persoon die het voorstel deed
h. Nee, ik heb niet ingestemd met het voorstel
i. Anders: …
De volgende vragen zijn bedoeld voor alle respondenten.
34. Ben je nog steeds betrokken bij een sportclub in deze sport?

(1 antwoord)

a. Ja
b. Nee
Als je "Nee” hebt geantwoord op Vraag 34 ga je door naar het einde van de vragenlijst.
35. Besteedt je eigen club aandacht aan matchfixing en zo ja, hoe?
(meerdere antwoorden mogelijk)
a. Ja, de sportclub heeft een gedragscode/ethische code die ingaat op matchfixing
b. Ja, de sportclub biedt informatie (sessies)/training met betrekking tot het omgaan
met matchfixing
c. Ja, de sportclub geeft expliciete waarschuwingen met betrekking tot matchfixing
d. Ja, de sportclub heeft een vertrouwenspersoon aan wie gevallen van of vermoedens
van matchfixing gemeld kunnen worden
e. Ja, de sportclub heeft het verboden om te wedden op wedstrijden binnen onze eigen
competitie
f. Ja, de sportclub meldt eventuele verdachte handelingen aan de politie
g. Nee, mijn sportclub besteedt GEEN aandacht aan matchfixing
h. Weet ik niet
i. Anders: ...
Hartelijk dank voor het invullen van onze vragenlijst!
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Erasmus+ EPOSM-project. Om onderzoek naar matchfixing te stimuleren, staan de partners het
gebruik van (delen van) deze vragenlijst toe in overeenstemming met de verklaring van intellectuele
eigendomsrechten. Geen enkel deel van de vragenlijst mag voor zakelijke doeleinden gebruikt
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van prof. dr. Annick Willem
(annick.willem@ugent.be).

