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TV-rubriek Nieuwsuur (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1314989, 22/12/2012) 

Reconstructie van het dodelijke voetbalincident d.d. 2/12/2012 in Almere 

min. waarneming door getuigen/betrokkenen mijn commentaar 

8" zondagochtend: uitwedstrijd van jeugdelftal B1 Nieuw Sloten 

(Amsterdam) tegen jeugdelftal B3 Buitenboys (Almere) 

naar verluidt was de grensrechter 

vader van een van de B3-spelers; 

in hoeverre is deze ‘schijn van 

belangenverstrengeling’ gang-

baar in het amateurvoetbal? 

21" voor minimaal één van de B1-verdachten (Y) is voetbal niet 

zomaar een spelletje: hij doet zijn best om profvoetballer te 

worden 

spiegelt Y zich ook aan de spel-

verruwing die bij profvoetballers 

gangbaar is? 

9" INCIDENT I: grensrechter maakt in de 85e minuut een 

hilarische schuiver en komt pijnlijk ten val; wie het ziet, kan 

z’n lach bijna niet inhouden; B1 scoort de gelijkmaker; vele 

B1-spelers lachen de grensrechter uit; grensrechter reageert 

woedend; wederzijds gescheld van grensrechter en betrokken 

B1-spelers; wedstrijd wordt hervat  

was het lachen? of uitlachen? of 

een soort ‘Sliep uit!’ jegens de 

onoverwinnelijke tegenstanders? 

in elk geval is grensrechter on-

sportief bejegend; grensrechter 

vergeet de waardigheid van zijn 

arbitrage-ambt; wederzijds ver-

baal geweld; scheidsrechter 

grijpt niet in  

10" direct na afloop van de wedstrijd loopt grensrechter naar de 

middenstip om deel te nemen aan het afsluitingsritueel (waar 

het arbitrageteam gedechargeerd zou worden), maar zijn 

woede is nog niet bekoeld: hij wendt zich tot de betrokken 

B1-spelers om zijn gram te halen ... 

grensrechter verzaakt opnieuw 

de waardigheid van zijn arbi-

trage-ambt (en B1-spelers vol-

harden in onsportieve opmer-

kingen?) 

10" INCIDENT II: opnieuw verbaal geweld tussen grensrechter 

en enkele B1-spelers; Almeerse clubcoach komt tussenbeide  
een soort (verbale) straatruzie 

11" INCIDENT III (getuigenis van de Almeerse clubcoach): het 

volgende moment ligt de grensrechter verderop op de grond, 

waarbij hij getrapt wordt; Almeerse clubcoach tracht opnieuw 

tussenbeide te komen, waarbij echter nog een trap volgt; 

grensrechter wordt overeind geholpen en lijkt niets te 

mankeren [hij wordt pas zondagmiddag onwel en overlijdt de 

volgende dag]; clubcoach weerhoudt hem met moeite ervan 

zijn verontwaardiging nogmaals op B1-spelers te koelen 

straatruzie escaleert 

in fysiek geweld 

22" INCIDENT III (andere versie): volgens een buurtvriend 

begon incident III toen de grensrechter een klap uitdeelde aan 

een B1-speler; deze getuigenis-van-horen-zeggen is nog niet 

bevestigd; ook niet door de Almeerse clubcoach, want deze 

stond met zijn rug ernaar toe (nog druk bezig met andere B1-

spelers naar aanleiding van incident II) 

in dat geval zou je van misbruik 

van macht kunnen spreken, want 

een verstandige speler kan zich 

niet fysiek verweren tegen een 

handtastelijk lid van de arbitrage 

15" INCIDENT III (aanvullende getuigenis): een van de B1-

spelers ziet op een afstandje dat een van de B1-ouders [ac-

tieve jeugdtrainer bij de club; vader van verdachte Y, inmid-

dels zelf ook verdachte] bij incident III betrokken is; deze 

B1-speler rent ernaar toe om de jeugdtrainer te ontzetten, 

echter zonder aan de mishandeling van de grensrechter deel 

te nemen 

speelde er meer dan één zoon 

van deze voetbalvader in B1? 

verscheidene zonen speelden bij 

de club (zie 22") 

15" INCIDENTEN IV: niet alleen rond de grensrechter maar ook 

elders op het veld is inmiddels verbaal en fysiek geweld ont-

staan tussen B1- en B3-spelers 

 

11" na het afsluitingsritueel (?) werden de incidenten in kleinere 

kring in gespannen sfeer geëvalueerd (niet in bijzijn van 

grensrechter); Almere was van plan bij de KNVB aangifte te 

doen van het wangedrag van de schoppers  
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