Matchfixing
Een gevaar voor de sport én jezelf !
Nota dd. 1 januari 2017

WAT IS VERBODEN?
De Belgische wetgeving stelt: “Het is eenieder verboden deel te nemen aan enig kansspel indien de
betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan.” (Wet op de kansspelen dd. 7 mei
1999, Art. 4§3). Je mag dus niet gokken op de wedstrijden waaraan je zelf effectief deelneemt! Dergelijke
inbreuken worden bestraft met een gevangenisstraf van 6 maand tot 5 jaar en een boete tot €100.000.
De TIU, de Tennis Integrity Unit, een gezamenlijk initiatief van ATP, WTA, ITF en de Grand Slams, gaat
duidelijk verder en stelt in haar anticorruptiecode dat het …
• voor alle ATP-, WTA-, ITF- of Grand Slam-spelers, gerelateerde personen (coach, kiné, manager,
familielid, genodigde, zakenpartner, …) en tornooimedewerkers (tornooidirectie, officials,
personeel, vrijwilligers, contractanten, … inclusief alle geaccrediteerden) …
• op alle professionele tenniswedstrijden of elke andere tenniscompetitie erkend door ATP, WTA, ITF
of de Grand Slams …
verboden is om:
1. direct of indirect geld in te zetten of proberen in te zetten op de uitslag of elk ander aspect van de
tenniswedstrijden.
2. direct of indirect het resultaat of ieder ander aspect van de wedstrijden te vervalsen of proberen te
vervalsen.
3. direct of indirect een speler aan te spreken of te faciliteren om niet het beste van zichzelf te geven
in zijn of haar wedstrijden of daar geld, een voordeel of een tegenprestatie voor te ontvangen, te
proberen te verkrijgen, te geven of voor te stellen.
4. direct of indirect geld, een voordeel of een tegenprestatie te ontvangen, te proberen te verkrijgen,
te geven of voor te stellen, voor het verstrekken van inside informatie (voorkennis).
5. direct of indirect geld, een voordeel of een tegenprestatie te geven of voor te stellen aan eender
welke tornooimedewerker in ruil voor informatie of enig voordeel met betrekking tot een tornooi.
6. direct of indirect geld, een voordeel of een tegenprestatie te aanvaarden of proberen te verkrijgen,
voor het regelen van een accreditatie op de vermelde tenniswedstrijden met het oog op (het
vergemakkelijken van) het plegen van strafbare feiten met betrekking tot deze anticorruptiecode.
7. direct of indirect, andere personen aan te zetten tot gokken op deze tenniswedstrijden of het te
vergemakkelijken (bijvb. samenwerken met of publiciteit voeren voor een gokbedrijf actief in de
tennissport).
8. tewerkgesteld te zijn bij een firma actief in tennisweddenschappen of op een andere manier eraan
verbonden te zijn.
Daarnaast is het voor alle ATP-, WTA-, ITF- of Grand Slam-spelers verplicht om elke kennis of verdenking van
vergrijp in dit verband of poging tot zo snel als mogelijk te melden aan de TIU.
Ook alle gerelateerde personen, alsook tornooimedewerkers zijn verplicht om elke kennis of verdenking van
vergrijp in dit verband of poging tot zo snel als mogelijk te melden aan de TIU.
Nalaten te rapporteren of niet willen meewerken aan een onderzoek in dit verband staat gelijk met een
strafbaar feit met betrekking tot deze anticorruptiecode.
Voor de exacte Engelstalige tekst van de volledige TIU anticorruptiecode (alleen deze code is van kracht! onze vertaling geldt slechts als sensibiliseringsnota) verwijzen we naar www.tennisintegrityunit.com. De
sancties van de TIU lopen op tot levenslange schorsing en/of een boetes tot $250.000, plus het gewonnen
geld van het gokken of de omkoping.
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DE TENNISSPORT, EEN REËEL DOELWIT
Nationale en internationale instanties volgen de gokpatronen bij alle sporten en tennis is bij uitstek de
meeste belaagde sport: zie onderstaande grafiek van de verdachte gokpatronen die internationaal werden
gedetecteerd in het 3e kwartaal van 2016.

De dreiging van matchfixing in de tennissport is dus reëel.
Als je onderstaande tabel bekijkt blijken de Match Alerts zich vooral te manifesteren op het niveau van
Challengers en Futures.

Enkele recente feiten met betrekking tot matchfixing in de tennissport:
• Mei 2016: volgens een Nederlands journalistiek onderzoek geven 50% van de Nederlandse
internationale spelers toe benaderd te zijn geweest door matchfixers
• Sept. 2016: schorsing van 7 maand + boete van $10.000 voor 24-jarige ATP n° 164
• Sept. 2016: 4 officials worden levenslang geschorst voor sjoemelen met invoeren van scores
• Okt. 2016: levenslange schorsing + boete van $2.600 voor 21-jarige ATP n° 1.857
• Okt. 2016: schorsing van 6 maand + boete van $5.000 voor 31-jarige ATP n° 1.064
Maar ook: “Op de sociale media krijg ik vaak van gefrustreerde gokkers de wind van voren.”, dixit Kirsten
Flipkens.

EEN GEVAAR VOOR DE SPORT ÉN JEZELF!
Zeg neen tegen matchfixing, want het lijkt misschien mooi geldgewin, maar de schorsingen en boetes zijn
niet mals en het kan het einde van je carrière én je goed imago in je eigen leefwereld betekenen!
Zeg neen tegen matchfixing, want er is een serieuze link tussen de gokwereld en de criminele wereld (i.f.v.
witwassen misdaadgeld). Je kan in hun web verstrikt geraken, met gevaar voor jezelf en je familie!
Zeg neen tegen matchfixing, want wat zou de tennissport in onze maatschappij over enkele jaren nog waard
zijn als het niet meer gaat om de beste tennisser te zijn!
Niet overtuigd? Surf dan naar www.tennisintegrityunit.com/player-resources.

HOTLINE
Wil je in alle anonimiteit over deze problematiek overleggen of heb je iets te melden, bel 0473 32 31 84.
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