Samenvatting
Dit document is een samenvatting van het onderzoek dat de Integriteitseenheid van de KNVB
verrichte naar mogelijke matchfixing bij Willem II in het seizoen 2009/’10. In deze samenvatting komen
achtereenvolgens de aanleiding voor het onderzoek, de Integriteitseenheid, de conclusies, de
hoofdrolspelers, een aanbeveling van de Integriteitseenheid en de onderzoeksmethoden aan bod.
Aanleiding onderzoek
De Integriteitseenheid startte op 19 januari 2015 op verzoek van de aanklager betaald voetbal een
onderzoek naar mogelijke matchfixing bij wedstrijden van Willem II. Aanleiding voor het onderzoek
waren artikelen in De Volkskrant van 17 januari 2015. Kort samengevat vermeldde De Volkskrant dat
de wedstrijden Ajax – Willem II (17 oktober 2009) en Feyenoord – Willem II (19 december 2009)
gemanipuleerd zouden zijn door meerdere spelers van Willem II. In de artikelen werd Ibrahim Kargbo
bij naam genoemd.
In een reactie noemde de KNVB de reconstructie van De Volkskrant destijds ‘de meest concrete zaak
tot nu toe in Nederland’. De KNVB kondigde direct aan dat de Integriteitseenheid de zaak zou
onderzoeken en deed daarnaast aangifte bij het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar
Ministerie. Dat strafrechtelijke onderzoek loopt nog.
De Integriteitseenheid
De Integriteitseenheid is een team met specialisten op het gebied van kansspelen, wetgeving en
opsporing. De eenheid kan op verzoek van de aanklager betaald voetbal of het bestuur betaald
voetbal onderzoek verrichten bij integriteitsvraagstukken in het voetbal. De leden van de eenheid zijn
onbezoldigd en onafhankelijk van de KNVB en/of clubs. Tjeerd Veenstra, voormalig directeur van De
Lotto, is voorzitter van de eenheid en leidde het onderzoek. Gerard Beelen, Remco van Tooren en
Derk Kuipers zijn de overige leden van de eenheid. De Integriteitseenheid heeft de volledige
rapportage aan de aanklager betaald voetbal overhandigd.
Conclusies van het onderzoek
De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
1. Kargbo en Wilson Raj Perumal (veroordeelde matchfixer uit Singapore) maakten afspraken
over het manipuleren van de wedstrijd FC Utrecht – Willem II op 9 augustus 2009.
2. Kargbo en Perumal organiseerden de benefietwedstrijd Willem II – Sierra Leone van 14
november 2009 met het doel deze wedstrijd te manipuleren voor gokdoeleinden.
3. Kargbo en Perumal hadden ook contact over het manipuleren van wedstrijden van het
nationale team van Sierra Leone.
4. De Integriteitseenheid heeft gedurende het onderzoek geen aanwijzingen gevonden of
informatie voorhanden gekregen waaruit blijkt dat de wedstrijden Ajax – Willem II (17 oktober
2009) en Feyenoord – Willem II (19 december 2009) gemanipuleerd zijn.
FC Utrecht – Willem II, 9 augustus 2009
In juni 2015 ontving de Integriteitseenheid van UEFA e-mailconversaties, met daarin onder meer
mailwisselingen tussen Kargbo en Perumal. Vlak voor de start van Eredivisieseizoen 2009/’10 hebben
Kargbo en Perumal contact met elkaar. Ze spraken per mail af zaken te doen. Kargbo laat weten dat
‘the captain’ instemt mee te doen en hij spreekt ook over een derde speler:
“I have talk to the captain and he has agreed but we have to conclusion that game that we
are to arrange should not be less than two hundred thousand, because we are three
guys.”
Mail Kargbo aan Perumal, 29 juli 2009
“200,000 is way above the budget my brother. i have to be careful not to stir anyone’s
attention when i place the bets. […] Let’s not get greedy. i pay 25.000 Euro for each of u.
But we have to get 2 or 3 more to ensure results.”
Mail Perumal aan Kargbo, 29 juli 2009

Na de wedstrijd FC Utrecht – Willem II hebben ze weer contact:
“Small brother we were quits that day. We didnt win or loose. Handicap was 1 ball. So a 10 for Utretch leaves us no win or no loose.”
Mail Perumal aan Kargbo, 14 augustus 2009
“hi big brother i sed to you play wining for me wining is wining 1 0 or 2 0 is still a wingin call
me please.thank.”
Mail Kargbo aan Perumal, 15 augustus 2009
Volgens Perumal is de ‘fix’ mislukt, omdat FC Utrecht met meer dan één doelpunt verschil had moeten
winnen. Ondanks dat, staat mede op basis van deze mailconversatie voor de Integriteitseenheid vast
dat Kargbo en Perumal afspraken deze wedstrijd te manipuleren.
Met ‘the captain’ bedoelen Kargbo en Perumal zeer waarschijnlijk keeper Maikel Aerts, die destijds de
aanvoerder van Willem II was. De Integriteitseenheid heeft de indruk dat Aerts op enigerlei wijze
betrokken kan zijn geweest, maar komt echter tot de conclusie dat er onvoldoende (wettig) bewijs
voorhanden is om dit vast te stellen. Het is onduidelijk wie Kargbo bedoelt met de derde persoon.
Benefietwedstrijd Willem II – Sierra Leone, 14 november 2009
Deze benefietwedstrijd vond plaats op initiatief van Kargbo. Perumal was betrokken bij de organisatie
van de wedstrijd, via zijn bedrijf Football 4U. Perumal gebruikte dit bedrijf als dekmantel om
wedstrijden te manipuleren. De rol van Willem II beperkte zich tot het ter beschikking stellen van
faciliteiten, zoals het stadion en de spelersbus.
Ondanks dat er onvoldoende wettig bewijs is dat de wedstrijd daadwerkelijk gemanipuleerd is, stelt de
Integriteitseenheid op basis van het onderzoek vast dat Kargbo en Perumal de benefietwedstrijd
waarschijnlijk organiseerden om deze te manipuleren voor gokdoeleinden. Uit e-mails blijkt
bijvoorbeeld dat Abu Bakarr Kabba (destijds official van de nationale voetbalbond van Sierra Leone)
Perumal vraagt contact op te nemen met Kargbo om op voorhand het resultaat van de wedstrijd te
bespreken.
“You need to talk to Kargbo – result of the match and how much they stand to make this I
also need to know as I will be talking to him tomorrow.”
Mail Kabba aan Perumal, 27 oktober 2009

Contact over wedstrijdmanipulatie nationale team
Uit e-mails die de Integriteitseenheid in bezit heeft, wordt duidelijk dat Kargbo en Perumal ook contact
hebben over het manipuleren van wedstrijden van het nationale team van Sierra Leone. Kargbo geeft
onder meer aan dat hij diegene is die bepaalt welke spelers worden opgeroepen voor het nationale
team en ze hebben contact over de Kings Cup (2008) en een interland tegen Egypte (2010).
Geen aanwijzing voor manipulatie van de duels van Willem II tegen Ajax en Feyenoord
De Integriteitseenheid heeft geen informatie voorhanden waaruit blijkt dat de wedstrijden Ajax –
Willem II (17 oktober 2009) en Feyenoord – Willem II (19 december 2009) wel of geen
gemanipuleerde wedstrijden waren. In de bewijsstukken die de Integriteitseenheid heeft, komen Ajax
en Feyenoord ook niet voor.
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Hoofdrolspelers
Ibrahim Kargbo
Ibrahim Kargbo (10 april 1982) komt uit Sierra Leone en speelde in meerdere Europese competities.
Hij is tevens de voormalige aanvoerder van het nationale team van Sierra Leone. In totaal speelde hij
vier seizoenen voor Willem II, vanaf het seizoen 2006/´07 tot en met het seizoen 2009/´10.
In het kader van matchfixing ziet UEFA Kargbo als een verdacht individu. Bovendien was Kargbo een
van de vijftien spelers en officials die de nationale voetbalbond van Sierra Leone in juli 2014 schorste
vanwege verdenking van het manipuleren van wedstrijden.
Wilson Raj Perumal
Wilson Raj Perumal (31 juli 1965) is een veroordeelde matchfixer uit Singapore. Perumal is betrokken
bij meerdere matchfixingschandalen, waaronder het Finse matchfixingschandaal in de periode 2008 –
2011. In februari 2011 is Perumal in Finland gearresteerd en veroordeeld tot twee jaar
gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid. Na een jaar van zijn gevangenisstraf werd hij aan Hongarije
uitgeleverd. Perumal was onder meer actief als matchagent en gebruikte zijn bedrijf Football 4U als
dekmantel om wedstrijden te manipuleren.
Abu Bakarr Kabba
Abu Bakarr Kabba was ten tijde van de onderzochte periode een official van de nationale voetbalbond
van Sierra Leone en actief in de organisatie van wedstrijden rondom het nationale elftal.
Onderzoeksmethode
Tijdens het onderzoek raadpleegde de Integriteitseenheid externe bronnen en nam de eenheid
interviews af. Externe bronnen waren onder meer het Betting Fraud Detection System van UEFA,
televisiebeelden en van UEFA verkregen e-mailconversaties.
Interviews namen zij af met de journalisten Willem Feenstra en Menno van Dongen van De
Volkskrant, scheidsrechters van de genoemde wedstrijden, medewerkers van UEFA, bestuurders van
Willem II uit die periode, leden van de technische staf van Willem II uit die periode en spelers van
Willem II uit die periode. De Integriteitseenheid sprak met tientallen personen. Ibrahim Kargbo was
een van hen. Diegenen die lid zijn van de KNVB waren dat verplicht. De overige personen deden dit
vrijwillig.
Aanbeveling Integriteitseenheid
Kargbo is geen lid van de KNVB en daarom niet onderworpen aan de reglementen van de KNVB.
Kargbo is zeer recent voor de club Thamesmead Town FC uit Londen uitgekomen. Dit brengt met zich
mee dat het niet mogelijk is om Kargbo in Nederland tuchtrechtelijk te vervolgen. De
Integriteitseenheid adviseert daarom de uitkomsten van dit onderzoek aan UEFA en FIFA voor te
leggen.
Verantwoording van de samenvatting
Deze samenvatting is een selectie van het gehele onderzoeksrapport dat vanwege privacy(rechten),
het onderzoek van het Functioneel Parket en eventueel verder onderzoek van de aanklager betaald
voetbal, UEFA en/of FIFA niet volledig geopenbaard kan worden. De gebruikte citaten zijn letterlijke
teksten uit e-mails en dienen ter illustratie van het mailverkeer. Uiteraard zijn de gebruikte citaten ook
slechts een selectie van het geheel.
Februari 2016
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