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Harde-kernsupporters, gelegenheidsstructuren
en georganiseerde criminaliteit

Bart Collard & Edward Kleemans

Dit artikel beschrijft de resultaten van twaalf opsporingsonderzoeken naar criminele
activiteiten die worden uitgevoerd door harde-kernsupporters van een Nederlandse
voetbalclub. De informatie uit deze opsporingsonderzoeken bestond onder meer uit
74.246 uitgewerkte tapgesprekken en 643 pagina’s met uitgewerkte heimelijk opgeno‐
men gesprekken in personenauto’s (tussen maart 2009 en juni 2013). De organisatie en
uitvoering van de criminele activiteiten (vooral grootschalige drugshandel en afpersing)
wordt daarbij gerelateerd aan de context waarbinnen deze harde-kernsupporters actief
zijn. Deze context bestaat onder meer uit het regelmatig bezoeken van trainingen en
wedstrijden (in binnen- en buitenland), het bezoeken van cafés en het supportershome
en de subcultuur van harde-kernsupporters. De onderzoeksresultaten tonen een crimi‐
nele groep die gebruik maakt van gelegenheidsstructuren die gerelateerd zijn aan het
hooliganisme.

Wat hebben voetbal, harde-kernsupporters en georganiseerde criminaliteit met
elkaar te maken? Dat er zich geweld en openbare orde problematiek voordoen
rond voetbalwedstrijden is genoegzaam bekend. Ook is dit vrij uitvoerig onder‐
zocht in verschillende wetenschappelijke studies (Waddington e.a., 1989; Adang,
1998; Armstrong, 1998; Spaaij, 2008; Stott e.a., 2011; Pearson, 2012; Collard &
Brands, 2016). Maar over criminele activiteiten door harde-kernsupporters van
voetbalclubs is in de (internationale) literatuur nagenoeg niets bekend. In dit arti‐
kel gaan wij daarom na welke criminele activiteiten er worden uitgevoerd door
harde-kernsupporters en welke relatie er bestaat tussen deze criminele activitei‐
ten en de context waarbinnen deze harde-kernsupporters actief zijn.

Tussen 2008 en 2015 heeft een specialistisch rechercheteam permanent opspo‐
ringsonderzoeken verricht naar harde-kernsupporters van een Nederlandse voet‐
balclub. Naar aanleiding van twaalf opsporingsonderzoeken (in de periode maart
2009-juni 2013) van dit rechercheteam heeft de eerste auteur onderzoek verricht
naar de aard van georganiseerde criminaliteit onder harde-kernsupporters. Deze
aard werd onderzocht aan de hand van vier deelvragen omtrent (a) de structuur
van de criminele groep, (b) de criminele activiteiten, (c) de werkwijze en (d) het
contact met derden.
In dit artikel beschrijven wij de resultaten van deze opsporingsonderzoeken en
relateren wij de organisatie en uitvoering van deze criminele activiteiten (vooral
grootschalige drugshandel en afpersing) aan de context waarbinnen deze harde-
kernsupporters actief zijn. Deze context bestaat onder meer uit het regelmatig
bezoeken van trainingen en wedstrijden (in binnen- en buitenland), het bezoeken
van cafés en het supportershome en de subcultuur van harde-kernsupporters. In
de volgende paragraaf bespreken wij allereerst de literatuur over harde-kernsup‐
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porters en theoretische perspectieven over georganiseerde criminaliteit. Vervol‐
gens beschrijven wij de onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten. Ten slotte
sluiten we af met een conclusie en discussie.

Harde-kernsupporters en georganiseerde criminaliteit

Uit de literatuur over georganiseerde criminaliteit is bekend dat sociale relaties en
sociale inbedding een belangrijke verklaring vormen voor de organisatie en uit‐
voering van in georganiseerd verband uitgevoerde misdrijven. Daarom geven wij
in deze paragraaf eerst een overzicht van de literatuur over harde-kernsupporters,
hun onderlinge relaties en activiteiten en de bijbehorende subcultuur. Vervolgens
behandelen wij enkele theoretische perspectieven die relevant zijn voor het inter‐
preteren van de empirische resultaten (sociale inbedding en het situationele per‐
spectief op het plegen van delicten).

Harde-kernsupporters
In de literatuur is meermaals getracht om verschillende typen supporters te
onderscheiden. Van der Torre e.a. (2008) onderscheiden ‘fanatieke supporters’ en
‘harde-kernhooligans’. Binnen de categorie fanatieke supporters onderscheiden
de auteurs weer drie soorten. Bij de grootste groep daarvan, niet-gewelddadige
fanatieke supporters, staat een grote clubliefde én geweldloosheid voorop. Deze
supporters ontsnappen aan de sleur van het dagelijks leven door voetbalwedstrij‐
den te bezoeken (p. 58-59). Daarnaast onderscheiden de auteurs supportersacti‐
visten die op allerlei (legale) manieren in opstand komen tegen datgene wat ze
tegenstaat. Soms trekken zij op met hooligans, maar van geweld is geen sprake (p.
59-61). Tot slot worden gelegenheidshooligans onderscheiden, die ‘onder
bepaalde omstandigheden in de greep kunnen raken van de spanning, van emotie‐
opwekkende gebeurtenissen en van een soort blikvernauwing in een groep of
menigte’ (p. 61-62). Hier bevindt zich niet alleen een uitdaging voor de overheid,
maar ook voor de wetenschap. Hoe onderscheid je een harde-kernhooligan van
een gelegenheidshooligan die een fanatieke supporter is? Ook Pearson (2012), die
‘carnival fans’ van ‘hooligans’ onderscheidt, wijst op een dergelijk identificatiepro‐
bleem: soms kan een supporter gedrag vertonen dat niet binnen zijn categorie
past (p. 24, 86). Hoewel het label verschilt, vertoont het concept van ‘carnival
fans’ sterke overeenkomsten met ‘fanatieke supporters’ van Van der Torre e.a.
(2008). Ook volgens Pearson gaat het met name om het kunnen ontsnappen naar
een tweede leven, waarbij in alle vrijheid plezier hebben vooropstaat (p. 40-41).
Volgens Van der Torre e.a. (2008) moeten harde-kernhooligans letterlijk bereid
zijn om ‘ver te gaan’ voor de club, wat zich met name uit in normoverschrijdend
gedrag. In bepaalde gevallen kan dat het plegen van geweld behelzen (p. 67). Vol‐
gens Spaaij (2008) gaat het bij hooligans om supporters die rivaliserende suppor‐
ters benaderen om hen uit te dagen of met hen te vechten (p. 20). Pearson (2012)
hanteert een definitie die hem wordt gegeven door geïnterviewde ‘carnival fans’:
hooligans bezoeken wedstrijden met de intentie om te vechten, ongeacht of dit
geweld daadwerkelijk plaatsvindt (p. 84).
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Volgens Spaaij (2008, 31) is de kick van geweld ‘een fundamenteel kenmerk van
de hooligansubcultuur’. Belangrijke waarden binnen die subcultuur betreffen
mannelijkheid, lichamelijkheid, provocatie en een gevoel van onderlinge solidari‐
teit en kameraadschap (p. 190-191). Armstrong (1998, 233, 291) geeft aan dat
geweld niet de bestaansreden is van de hooligans van Sheffield United, maar dat
dit de sociale functie van de wedstrijd is. Hooliganisme wordt gezocht door jonge
mannen die risico en spanning zoeken. Vanuit een competitieve houding ont‐
staan kracht en redenen om trots te zijn, en worden tevens nijd, bewondering en
boosheid uitgelokt (p. 309-310). Dit kan leiden tot geweldplegingen.

De ‘gewone supporter’ is voor deze studie minder interessant. Omdat de fana‐
tieke supporters – de carnival fans – en de hooligans soms moeilijk van elkaar zijn
te onderscheiden, richt dit artikel zich op ‘harde-kernsupporters’, waaronder voor
dit onderzoek beide subgroepen worden verstaan.

Harde-kernsupporters en criminele activiteiten.
Opvallend is dat onderzoek naar harde-kernsupporters veel aandacht besteedt
aan voetbalgerelateerd geweld, maar heel weinig aan criminele activiteiten. Crimi‐
nele activiteiten worden doorgaans niet gesignaleerd of worden soms bestempeld
als ongeorganiseerd en incidenteel of opportunistisch.
Armstrong (1998) constateerde tijdens zijn etnografische studie, tussen 1986 en
1993, recreatief drugsgebruik door supporters van Sheffield United. Enkele sup‐
porters werden veroordeeld voor het handelen in verdovende middelen (p. 289),
maar volgens Armstrong ging het hier om individuele gelegenheidsplegers en niet
om georganiseerde criminaliteit (p. 287). Observaties door Adang (1998) bij
Nederlandse voetbalclubs leverden geen waarnemingen op over het gebruik van
drugs. Hij vermoedde echter dat het gebruik van drugs bij confrontaties steeds
belangrijker is geworden (p. 44). Van der Torre e.a. (2008, 87) tonen aan dat hoo‐
ligans gebruik maken van contratechnieken, doordat zij beschikken ‘over infor‐
manten bij politie, club of justitie’. Via hooligans kregen deze auteurs dagrappor‐
ten van de politie te zien. Ten slotte verrichtte Spaaij (2008) een etnografische
studie naar supporters van zes voetbalclubs uit Engeland, Spanje en Nederland.
Bij de meeste supportersgroepen nam Spaaij waar dat harddrugsgebruik werd
aangemoedigd (p. 33). Spaaij constateerde dat binnen sommige hooligangroepen
drugshandel en afpersing plaatsvinden. Hij schrijft deze activiteiten echter niet
toe aan de gehele groep harde-kernsupporters van de betreffende club, maar aan
individuen of subgroepen onder de harde-kernsupporters.

‘Deze subgroepen kennen soms een relatief hoge mate van organisatie en
interne afscherming. (…) De hooliganactiviteiten van deze subgroepen zijn
doorgaans minder georganiseerd.’ (p. 44)

Met betrekking tot de Spaanse situatie verwees Spaaij naar een Spaans krantenar‐
tikel, over een opsporingsonderzoek, dat wees op een ‘connectie tussen de georga‐
niseerde misdaad in Madrid en Barcelona die haar oorsprong heeft in de geweld‐
dadige groepen die opereren in de voetbalstadions’ (p. 183). Een dergelijk verband
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werd echter niet geconcretiseerd, evenmin als zijn waarnemingen omtrent crimi‐
naliteit door subgroepen of individuen.

Theoretische perspectieven
In dit artikel staan twee theoretische perspectieven centraal: het perspectief van
sociale inbedding van georganiseerde criminaliteit en het situationele perspectief
(Kleemans, 2014, 37-41). Bij sociale inbedding staat de sociale omgeving centraal
en daarbij wordt het ontstaan van criminele samenwerking verklaard uit
bestaande sociale relaties die veelal voorafgaan aan het plegen van misdrijven.
Familie, vrienden en bekenden werken met elkaar samen en introduceren elkaar
weer bij anderen (Kleemans & Van de Bunt, 1999). Deze bestaande sociale relaties
ontmoedigen opportunistisch gedrag en stabiliseren de samenwerking. Achterlig‐
gende mechanismen zijn dat mensen elkaar al kennen en informatie over elkaar
hebben (‘shadow of the past’), dat mensen weten dat ze elkaar in de toekomst
weer tegenkomen (‘shadow of the future’), en dat zij bij opportunistisch gedrag
rekening moeten houden met hun reputatie binnen sociale netwerken. Toegepast
op harde-kernsupporters betekent dit dat door de vele gezamenlijke activiteiten
veel harde-kernsupporters elkaar kennen (evenals andere supporters van de eigen
club of andere clubs), dat zij elkaar zeer regelmatig treffen (bij trainingen, bij wed‐
strijden, in cafés en in het supportershome), en dat er ook sprake is van een bre‐
der voetbalgerelateerd netwerk waarvan zij onderdeel uitmaken.
Het situationele perspectief legt de nadruk op het plegen van de delicten en de
mogelijkheden en beperkingen die de omgeving biedt voor het succesvol uitvoe‐
ren van criminele activiteiten (o.a. Sieber & Bögel, 1993; Cornish & Clarke, 2002;
Felson, 2006). Oorspronkelijk lag de nadruk sterk op de fysieke omgeving en situ‐
ationele criminaliteitspreventie. Zo kunnen beveiligingsmaatregelen de toegang
verhinderen tot auto’s, huizen of bedrijven. Bij de toepassing op georganiseerde
criminaliteit richt dit perspectief zich steeds meer op ‘facilitators’, personen die
bepaalde diensten leveren die daders zelf niet willen uitvoeren (vanwege het
risico) of die zij zelf niet kunnen uitvoeren (vanwege het ontbreken van capaci‐
teit) (zie voor een overzicht o.a. Kleemans e.a., 2002; Kruisbergen e.a., 2012).
Eigenlijk haakt het situationele perspectief – waarin de achtergronden van daders
aanvankelijk buiten beschouwing werden gelaten – hiermee steeds meer aan bij
de sociale context en de sociale organisatie van misdrijven. Dit is ook logisch,
omdat de sociale organisatie van misdrijven bij georganiseerde criminaliteit niet
kan worden genegeerd, want deze misdrijven vereisen meer mededaders en de
uitvoering is complexer dan bij straatcriminaliteit, waar het situationele perspec‐
tief zich aanvankelijk op richtte (zie voor een overzicht Kleemans, 2018).
Binnen dit perspectief is er ook aandacht voor ‘offender convergence settings’:
plekken waar daders potentiële mededaders kunnen ontmoeten en nieuwe
samenwerkingsverbanden kunnen starten (Felson, 2006). Van Gestel en Kouwen‐
berg (2016, 23) leggen uit dat het met name gaat om ‘publieke plekken met een
sociale functie zoals cafés, restaurants, parken, inloophuizen of straathoeken
waar mensen samenkomen zonder direct en duidelijk toezicht en zonder dat het
criminele motief altijd leidend is’. Bij deze studie is geen literatuur aangetroffen
die zich specifiek richt op ‘offender convergence settings’ met betrekking tot
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harde-kernsupporters. Wel blijkt uit allerlei studies dat harde-kernsupporters
rondom voetbalwedstrijden voetbalstadions, supportershomes en cafés bezoeken
(bijvoorbeeld Armstrong, 1998; Spaaij, 2008; Pearson, 2012). Over de aan crimi‐
naliteit gerelateerde contacten die daar plaatsvinden, wordt echter weinig gemeld.

Bij de interpretatie van onze resultaten integreren we beide perspectieven door
vanuit de organisatie van misdrijven door harde-kernsupporters te kijken naar de
gelegenheid die hun dagelijkse activiteiten en hun voetbalgerelateerde relaties en
activiteiten bieden voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Wij zien hier
theoretisch ook een relatie met het onderzoek naar outlaw motorcycle gangs
(OMG’s) en de relatie tussen het lidmaatschap van bepaalde motorclubs en
betrokkenheid bij criminaliteit. Voor veel OMG-leden zal enthousiasme voor het
motorrijden, het tegendraadse karakter en de onderlinge kameraadschap reden
zijn om lid te worden van een OMG. De OMG-subcultuur kenmerkt zich echter
naast vrijheid en broederschap ook door onderlinge rivaliteit en geweld, hetgeen
voor individuele OMG-leden de kans op betrokkenheid bij geweldsdelicten ver‐
hoogt. Lauchs e.a. (2015) spreken in dit verband over ‘barbarian culture offences’,
oftewel delicten die direct samenhangen met de OMG-subcultuur. Sommige
OMG’s hebben echter ook veel leden met een criminele achtergrond, bijvoorbeeld
voor delicten als drugshandel, afpersing en witwassen – Lauchs e.a. spreken van
‘organized crime offenses’ –, en bovendien zijn OMG’s relatief gesloten organisa‐
ties en is niet iedereen zomaar welkom in het clubhuis, waardoor de OMG als
sociale context ook gelegenheid kan bieden voor criminele activiteiten die niet
direct verbonden zijn met de subcultuur (Huisman & Jansen, 2012).
Mensen zijn in eerste instantie supporter van een voetbalclub, omdat ze van voet‐
bal houden. Een deel van deze supporters kan zich echter tevens bezighouden
met georganiseerde criminele activiteiten en de sociale context kan ook hier gele‐
genheid bieden voor deze criminele activiteiten.

Onderzoeksmethoden

Hierna zal worden ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethoden. Tijdens de uit‐
voering van de studie is gebruik gemaakt van een casestudieprotocol. Volgens Yin
(2009) houdt dit de aandacht van de onderzoeker – ondanks grote hoeveelheden
informatie – gericht op de onderzoeksvragen. Tevens wordt de betrouwbaarheid
van de studie vergroot: het protocol bevat van tevoren vastgestelde procedures en
werkwijzen, die zwakten in de uitvoering van het onderzoek doen voorkomen.
Het casestudieprotocol bevatte onder meer de aanleiding, probleemstelling, deel‐
vragen en een groot aantal subvragen. Deze subvragen zijn later uitgewerkt in een
aandachtspuntenlijst (zie hierna).

Voor het huidige onderzoek werd gebruik gemaakt van data uit twaalf opspo‐
ringsonderzoeken van het specialistische rechercheteam, dat is ontstaan naar
aanleiding van intimidaties van politieagenten (supportersbegeleiders) door
harde-kernsupporters. Het eerste opsporingsonderzoek van het team ving aan in
maart 2009. In het twaalfde gebruikte onderzoek vonden de aanhoudingen plaats
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in juni 2013. Gelet op de hoeveelheid beschikbare data is besloten om onderzoe‐
ken uit 2014 en 2015 te excluderen. De twaalf opsporingsonderzoeken richtten
zich op verschillende strafbare feiten, waaronder het organiseren van geweldple‐
gingen en het handelen in verdovende middelen, vuurwapens en vuurwerk. Gelet
op de aard en looptijd van de onderzoeken, de prioriteiten van de politie en het
bewijs, is niet altijd vervolging ingesteld voor deelneming aan een criminele orga‐
nisatie (art. 140 van het Wetboek van Strafrecht), maar wel voor andere strafbare
feiten. Dat doet geen afbreuk aan de betrouwbaarheid of validiteit van de dataset.
In de twee opsporingsonderzoeken waarin wel vervolging voor deelneming aan
een criminele organisatie is ingesteld, zijn daarvoor verdachten veroordeeld.
De eerste onderzoeker, die werkzaam is bij de politie, heeft de twaalf onderzoeken
bestudeerd, bestaande uit 74.246 uitgewerkte tapgesprekken, 643 pagina’s met
uitgewerkte gesprekken uit OVC’s (opgenomen vertrouwelijke communicatie) in
personenauto’s, talloze processen-verbaal en journaalmutaties. Hoewel de tapge‐
sprekken en OVC-gesprekken zijn gevoerd door harde-kernsupporters, wordt in
processen-verbaal slechts de interpretatie van de politie benoemd. Uiteraard
heeft de politie al deze informatie verzameld in het kader van de opsporing en
niet ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarom zijn tevens (later
getranscribeerde) interviews gehouden met drie rechercheurs. Dit is gedaan om
foutieve interpretaties te vermijden en om onduidelijke informatie aan politie‐
zijde beter te kunnen begrijpen. Interviews met harde-kernsupporters hadden
kunnen zorgen voor meer duiding van de vastgelegde informatie. Het lijkt
immers reëel dat tijdens afgetapte telefoongesprekken niet altijd ‘vrijuit’ is
gesproken en dat vastgelegde informatie een ‘gekleurd’ beeld zou kunnen geven.
Om de volgende redenen is echter besloten om geen interviews te houden met
harde-kernsupporters: de opsporingsbevoegdheid van de eerste auteur, de open‐
heid hierover die de onderzoekethiek met zich meebrengt, de mogelijke negatieve
houding van de onderzoeksgroep tegenover de politie, de mogelijke onwelwillend‐
heid van de onderzoeksgroep om überhaupt over de probleemstelling te spreken
en de problematiek van ontmoetingsplekken in combinatie met de veiligheid van
de onderzoeker.
De relevante gegevens zijn gecategoriseerd verwerkt in een aandachtspuntenlijst.
Deze lijst bevatte (a) algemene gegevens omtrent de bron van de informatie en
(b) specifieke relevante informatie uit deze bron. Met betrekking tot de deelvraag
omtrent structuur betroffen de specifieke categorieën ‘omvang’, ‘hiërarchie’, ‘sub‐
groepen binnen de harde kern’, ‘dynamiek van de groep’, ‘hooligancultuur’, ‘ken‐
merken hooligans’ en ‘overige’. De deelvraag over criminele activiteiten had
betrekking op onder meer ‘voetbalgerelateerde criminaliteit’, ‘criminaliteit buiten
voetbal om’ en de ‘relatie tussen voetbalgerelateerd geweld en overige criminali‐
teit’. Bij criminele werkwijzen ging het om ‘rolverdeling’, ‘communicatie’ (gelet op
heimelijkheid), ‘overige werkwijzen omtrent heimelijkheid’, ‘contra-technieken’,
‘geldzaken’, ‘katvangers’, ‘bescherming tegen bedreigingen van buitenaf’, ‘sanctie‐
systemen’, ‘wie komt de organisatie binnen?’ en ‘overig’. Tot slot werd omtrent
het contact met derden gelet op ‘contact met andere hooligangroepen’, ‘contact
met (overige) criminelen’, ‘contact met de eigen club’, ‘contact met de politie, jus‐
titie en de gemeente’ en ‘contact met het bedrijfsleven’. Wanneer een bron een
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(gedeelte van een) tekst bevatte die gerelateerd was aan een van deze subonder‐
werpen, werd dat tekstgedeelte letterlijk in de aandachtspuntenlijst verwerkt.
Uiteindelijk bevatte de aandachtspuntenlijst omtrent ‘structuur’ 106 onderdelen
van tapgesprekken, processen-verbaal, interviews of gesprekken uit OVC’s. Bij
‘criminele activiteiten’ betroffen dit 233 registraties, bij ‘werkwijzen’ 617 registra‐
ties en bij ‘contact met derden’ 98 registraties. Het dataverwerkingsproces heeft
ongeveer acht tot negen maanden geduurd. Daarna is alle verwerkte informatie
per deelvraag geanalyseerd.
Ten behoeve van dit artikel zijn enkele maatregelen genomen om de identiteit
van individuen zo veel mogelijk te verhullen. De gecreëerde database is, na ana‐
lyse, geanonimiseerd door echte namen te vervangen door fictieve namen. Tevens
is er met name op gelet dat nergens uit blijkt wie ‘onzorgvuldig’ is geweest, wie
met de politie heeft gesproken, wie een interne ‘regel’ heeft geschonden, wie zich
kritisch over anderen heeft uitgelaten, of iets anders heeft gedaan wat de veilig‐
heid van personen in gevaar kan brengen. Tot slot is er, ten behoeve van de ano‐
nimisering, voor gekozen om sommige fragmenten uit OVC- en tapgesprekken te
parafraseren. Mede gelet op de beperkte omvang van dit artikel zullen slechts in
bepaalde gevallen letterlijke tekstgedeelten worden weergegeven.
Voor de studie is toestemming verleend door de betrokken autoriteiten (politie
en Openbaar Ministerie).

Resultaten

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de onderzoeksresultaten met betrek‐
king tot structuur, criminele activiteiten, werkwijzen en contact met derden.
Waar citaten worden weergegeven, betekent tekst tussen:
– [ ] aantekeningen van de politie of aanvullende waarnemingen;
– < > dat de politie relatief zeker weet dat deze woorden worden gesproken;
– ( ) een aanvulling van de onderzoeker. Wanneer (…) wordt gebruikt is een en

ander weggelaten in verband met de leesbaarheid.
Ten slotte is in sommige gevallen de identiteit van de betrokkene niet bekend;
deze betrokkene wordt in dat geval aangeduid met NN (‘nomen nescio’).

Structuur
De onderzoeksresultaten tonen een voetbalclub met honderden harde-kernsup‐
porters, waarbij het niet altijd mogelijk is om individuen te categoriseren als fana‐
tieke supporter of hooligan. De meeste harde-kernsupporters verstoren ten min‐
ste sporadisch de openbare orde, bijvoorbeeld door de APV te overtreden of door
confrontaties uit te voeren. Uit analyse blijkt dat een klein, select gedeelte van de
harde-kernsupporters (een statische criminele groep: ongeveer tien personen)
zich structureel bezighoudt met georganiseerde criminaliteit, met name drugsge‐
relateerde activiteiten. Dat lijkt geen absoluut specialisme te betreffen; het doel
lijkt een zo groot mogelijk geldelijk gewin met zo laag mogelijke risico’s te betref‐
fen. Werkzaamheden waarbij het risico om aangehouden te worden groter is,
zoals het verplaatsen van drugs, worden uitgevoerd door harde-kernsupporters
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uit het criminele netwerk. Doordat de personen uit de criminele groep vrijwel alle
harde-kernsupporters kennen, kiezen zij zorgvuldig uit wie voor hen mag werken
en in welke rol. Er is sprake van enige hiërarchie wanneer het gaat over georgani‐
seerde criminaliteit: personen uit de selecte groep spreken over hun ‘personeel’ of
‘werknemers’. Andersom spreken deze werknemers over ‘de baas’ en onderling
spreken ze over ‘collega’s’:

‘Leidinggevende: Rot op man. [zucht]. Ah jongen, daarom zeg ik, goed perso‐
neel jongen als je dat hebt (…) Ik zit, ik zit echt met derdegraads mensen jon‐
gen.’
OVC-gesprek

‘Zacharias: Die gab (gabber) is nou eh terug van het buitenland. (…) De baas
ervan zeg maar.
Milan: Ja.
Zacharias: Die, die regelt <nu al> alles. <Dus de daar>, echt alles komt door
hem. Hij regelt alles.’
OVC-gesprek

Uit de opsporingsonderzoeken blijkt dat er sprake is van hiërarchische verhoudin‐
gen, maar ook blijkt dat de criminele groep deel uitmaakt van een dynamisch cri‐
mineel netwerk, dat deels wel en deels niet onderdeel uitmaakt van het netwerk
van de harde-kernsupporters. In figuur 1 wordt deze structuur schematisch weer‐
gegeven. De groep in het kleinere vierkant maakt deel uit van de groep in het gro‐
tere vierkant. De personen uit de criminele groep maken deel uit van de harde-
kernsupporters, die op hun beurt ‘supporters’ zijn. Het criminele netwerk bestaat
uit niet-supporters van de club, uit de criminele groep en uit enkele andere harde-
kernsupporters. Zie voor deze niet-supporters van de club ook de paragraaf ‘Con‐
tact met derden’. De criminele groep put voor criminele activiteiten uit de groep
harde-kernsupporters. Niet iedere harde-kernsupporter is daar echter (altijd)
voor beschikbaar, vandaar de stippellijn.

Ongeacht wat voetbal, en specifiek de eigen club, voor de criminele groep bete‐
kent, biedt het hooliganisme een zeer grote afzetmarkt, met wekelijkse en wel‐
licht dagelijkse afzetmogelijkheden voor drugs. Hier lijkt verbinding te kunnen
worden gevonden met de bevindingen van Blokland e.a. (2017) omtrent het per‐
spectief van facilitering van OMG’s. Het hooliganisme biedt de criminele groep
dermate veel voordelen, dat het stoppen met supporteren van de club grote finan‐
ciële nadelen met zich mee zou brengen. Volgens verstrekkingen van het Team
Criminele Inlichtingen en opgenomen gesprekken wordt in het voetbalstadion en
in het supportershome in drugs gehandeld:

‘Romeo zegt dat er door allemaal veel wordt weggewerkt in het honk (suppor‐
tershome). [Hij bedoelt cocaïne]. Ook zegt hij dat er massaal wordt gebruikt
bij de wc in de (naam van het voetbalstadion).’
Telefoongesprek
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‘NNman: Op wedstrijddagen, wat wordt er dan omgezet in het honk (suppor‐
tershome)? Anton: Gaat er wel aardig wat [onverstaanbaar]. RKC thuis is wel
wat anders dan [onverstaanbaar]. (…) In het weekend zijn we natuurlijk altijd
met zijn tweeën. (Anton werkt niet in het supportershome.)’
OVC-gesprek

‘(Brenda beklaagt zich tegen Anton over het gedrag van een drugsdealer.)
Brenda zegt dat hij zo opvallend bij de wc staat. “Als(of) je opgepakt wil wor‐
den. Ik (heb) tegen hem gezegd dat hij wel een beetje op moet letten”. Anton
vindt het niet zo erg, maar Brenda legt aan Anton uit dat diegene niet alleen
bij het toilet blijft staan, maar dat hij erin en eruit gaat en dat dat niet goed is
(kennelijk vindt zij dit te opvallend gedrag voor bij de toiletten).’
OVC-gesprek

Criminele activiteiten
De criminele activiteiten waar de criminele groep zich mee bezighoudt, zijn te ver‐
delen in twee categorieën: voetbalgerelateerde criminaliteit en criminaliteit bui‐
ten voetbal om. Bij voetbalgerelateerde criminaliteit valt te denken aan het uit‐
voeren van confrontaties, geweld tegen de politie, vernielingen en openlijke
geweldplegingen. Drugshandel en wapenbezit kunnen voetbalgerelateerd zijn,
maar kunnen ook vallen onder criminaliteit buiten voetbal om. De onderzoeksre‐
sultaten tonen een hooligansubcultuur waarbij geweldplegingen een belangrijke
rol spelen. Zoals twee oudere hooligans bespraken:

Supporters

Harde-kernsupporters

Criminele
groep

Crimineel netwerk

Figuur 1 Schematische weergave van de criminele groep en de omgeving van
(harde-kern)supporters
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‘De jonge gasten (van de eigen club) (…) komen niet voor de gezelligheid,
alleen om te knokken.’
Tapgesprek

Confrontaties worden nauwkeurig georganiseerd door de criminele groep. Zo
worden voorverkenningen gedaan, wordt gecoördineerd waar de eigen groepen
elkaar op welk moment treffen, welke eigen leden aansluiten, welke wapens er
worden gebruikt en op welk moment en hoe de vijandige groep precies wordt
benaderd:

‘[Ze rijden nu door naar Harderwijk of Amersfoort om te rellen op een par‐
keerplaats met supporters (van de aardsrivaal). Anton regelt het allemaal.]
Anton vraagt wie er nog niets bij zich heeft. Er wordt gesproken over fakkels
gooien. Vuurwerk. Ploertendooier. Knuppel. (…) Ypsilon vraagt naar de (bij‐
naam vijandige supporters). Die moeten op de parkeerplaats staan zegt
Anton. (…) Anton is aan het bellen en regelt van alles. (…) Er wordt over
gesproken dat het wel belangrijk is dat iedereen er tegelijk aankomt. Anton
zegt dat hij niet wil dat zij er straks met 3 of 4 auto’s staan en dat de rest er
nog niet is (…) Anton zegt dat dit dé kans is om ze zwaar te slachten. (…) Hij
heeft het erover dat je ervoor moet zorgen dat je er als eerst bent. Je kan ook
met je auto op hen in rijden, maar dat is ook kut, want dan kan je de auto niet
meer uit.’
OVC-gesprek

‘Gesprek gaat over een mooie plek te vinden om te rellen. Ze rijden naar ver‐
schillende plekken die door een NNman aangewezen worden. De verzamel‐
plekken worden bekeken, de uitvalswegen en de parkeermogelijkheden.
Anton vraagt hoe ver het dichtstbijzijnde politiebureau is. NNman zegt dat
die ver weg is.’
OVC-gesprek

Op de vooravond of op de dag van de wedstrijd verzamelen harde-kernsupporters
zich nagenoeg nooit allemaal gezamenlijk: zij verspreiden zich doorgaans in sub‐
groepen over cafés in de stad. Door deze fragmentatie van de groep is het voor de
criminele groep praktisch onmogelijk om de hele harde kern aan te sturen. Indien
een kleine groep ‘vijandelijke supporters’ langs een café loopt waarin enkele
harde-kernsupporters van de eigen club zitten, gaan spontane (inter)groepsdyna‐
micaprocessen een rol spelen. Daarbij valt onder andere te denken aan de samen‐
stelling van en de sfeer binnen de groepen op dat moment; dergelijke factoren
bepalen de uitkomst van de situatie. Soms richten geweldplegingen (of intimida‐
ties) zich tot de politie, bijvoorbeeld in de vorm van de supportersbegeleiding van
de eigen stad:

‘Het zijn zulke kankerlijers die gasten jongen echt. We moeten hen een keer
aanvallen echt (over supportersbegeleiding).’
Tapgesprek
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‘Bij (naam politieagent) stonden ze (harde-kernsupporters) ineens naast het
zwembad he? In (plaatsnaam), want daar woont ‘ie in de buurt. Hij was daar
met zijn kinderen aan het zwemmen. Toen zeiden die hooligans ineens “oh
leuke kinderen heb jij!”. Nou geloof me dat dat zwaar intimiderend is.’
Interview met politieagent

De onderzoeksresultaten geven aan dat de criminele groep zich buiten voetbal om
grootschalig bezighoudt met het telen van hasj en wiet, het verhandelen en expor‐
teren daarvan, het handelen in grondstoffen ten behoeve van de productie van
synthetische drugs, de productie van MDMA (xtc), de productie van amfetamine
(speed), het importeren van cocaïne, het verrichten van straathandel én groot‐
handel in harddrugs (cocaïne, speed en xtc), het exporteren van deze harddrugs,
het bezitten en verhandelen van (automatische) vuurwapens en munitie, uitbui‐
ting en afpersing:

‘(Meerdere OVC-gesprekken in 2012 gaan over 9 kilo wiet die Anton probeert
te verhandelen. Op enig moment blijkt echter dat er schimmel in de wiet zit.)
Anton: Weet je wat kut is? Ik zit met een gigantisch probleem. Ik heb 9 kilo
wiet, die ik aan de straatstenen niet kwijt kan…’
OVC-gesprek

‘Anton spreekt over hasj en wiet met NN. Anton noemt Engeland een gloei‐
ende plaat. Wat hij hier in Nederland niet kwijt raakt, omdat de kwaliteit
minder is, raakt hij in Engeland zo kwijt.’
OVC-gesprek

‘Bij de doorzoeking van de woning van Anton en Brenda in België werden
onder andere een tableteermachine, andere laboratoriumapparatuur en XTC
pillen aangetroffen.’
Proces-verbaal van bevindingen

‘(Getuige geeft aan Jan met een mini-uzi1 te hebben gezien.) Vraag: Hoe lang
heeft hij dat ding al? Antwoord: Of hij het nog heeft weet ik natuurlijk niet.
Het zal ongetwijfeld. Rond de feestdagen heeft hij dat ding aangeschaft. Hij
had het nodig voor iets, maar ik weet niet voor wat.’
Proces-verbaal van verhoor getuige

Buiten gelegenheidstransporten (zoals rondom voetbalwedstrijden) lijken drugs
in ieder geval met enige regelmaat te worden geëxporteerd naar België, Duitsland,
Engeland, Oostenrijk, Spanje en Noorwegen, voor verdere distributie in die lan‐
den. Deze transacties zijn vaak het gevolg van contacten met hooligans van
andere voetbalclubs. De contacten met andere supportersgroepen rond wedstrij‐

1 De betrouwbaarheid van dit gedeelte van de verklaring wordt vergroot doordat vervolgens door
de politie bij het binnentreden van een woning, op zoek naar de verblijfplaats van Jan, een mini-
uzi wordt aangetroffen.
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den bieden met andere woorden gelegenheid voor criminele activiteiten, meer in
het bijzonder (internationale) drugshandel:

‘Anton: Weet je nog iemand voor hasj? NN2: Ja, ik kan wel voor je kijken.
Anton: Nee, ik heb een kilootje liggen. (…) NN2: En Isaak (prominente harde-
kernsupporter van de eigen club)? Koopt die niks? Anton: Isaak heb ik niet
gevraagd. NN2: Isaak kun je ook vragen [onverstaanbaar] voor die gasten van
Liverpool. (…) Isaak doet hasj voor hen.’
OVC-gesprek

Werkwijzen
De werkwijzen die de harde-kernsupporters hanteren bij het plegen van georgani‐
seerde criminaliteit zijn gerelateerd aan een rolverdeling op basis van persoonlijke
omstandigheden of vaardigheden. Naar aanleiding van tap- of OVC-gesprekken
kunnen enkele rollen worden herleid, waaronder leidinggevende(n), plaatsvervan‐
ger van de leidinggevende(n), koerier, afperser, katvanger en tussenpersoon. De
voornaamste leidinggevende lijkt met zijn ‘onderneming’ te zijn begonnen toen
hij 16 jaar oud was:

‘Weet je, heb het helemaal zelf opgebouwd, zeg maar in je eentje. Ik had het in
m’n eentje [onverstaanbaar] vanaf m’n 16e [onverstaanbaar] was wel een
zware tijd, gemiddeld 4 uur slapen per nacht weet je.’
OVC-gesprek

Leidinggevenden laten sommige personen een schuld bij hen opbouwen. Deze
personen moeten hun schuld terugbetalen (wat zij vaak niet kunnen), worden
verplicht katvanger, of zij moeten voor de organisatie gaan werken:

‘Nou kijk, weet je wat wel een voordeel is [onverstaanbaar] met al die bedra‐
gen die openstaan. Ik heb heel veel mensen om te blijven werken, snap je. Of
je geeft geld of je gaat werken.’
OVC-gesprek

Mocht de schuldenaar daar niet mee akkoord gaan, dan kan worden gedreigd met
repercussies (en de dood). Uit een analyse van een in beslag genomen administra‐
tie in een woning in 2013 bleek de criminele groep nog voor ruim 200.000 euro
aan schulden te moeten ontvangen van meer dan 100 verschillende personen.

Afpersers zijn doorgaans grote, gespierde, mannen met een ‘gevaarlijk uiterlijk’ en
een vuurwapengevaarlijke reputatie. Dergelijke kenmerken lijken het vervullen
van deze rollen mogelijk te maken:

‘(Lodewijk geeft aan dat hij iets moet doen, omdat er iets is gebeurd, en dat
hij wil dat Hans met hem meegaat: “Die hoeft er alleen even bij te staan”).
“Lodewijk: Hij heeft gewoon een rotkop. Brenda: Ja maar dat heeft die Lucas
ook. Als je alleen zijn kop al ziet denk je van ‘laat maar zitten’. Lodewijk: Ja
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maar Hans ziet er echt echt uit. Brenda: Een rouwdouwer. Lodewijk: Ik weet
wat ik kan. Ik kan tien keer meer dan Hans en Lucas bij elkaar weet je. Nou
oke, Lucas kan een pistooltje pakken en schieten. Maar dat kan in principe
iedereen, Brenda, weet je.” (Hans zou bij een afpersing iemand in zijn been en
hand hebben geschoten).’
OVC-gesprek

Men bespreekt zo weinig mogelijk via de telefoon; gebeurt dat toch, dan vindt
veelal versluierd taalgebruik plaats. Zo worden xtc-pillen onder andere benoemd
als snoepjes, kleine autobanden, kruiwagenbanden, kiezelsteentjes, kilometers of
tennisballen. De ene persoon hanteert op een meer natuurlijke manier versluierd
taalgebruik dan de andere. Op de vraag van persoon A hoeveel kaarten persoon B
nog overheeft, is bijvoorbeeld ‘anderhalf’ een onlogisch antwoord. Daarnaast is
telefonisch zelfs letterlijk over een leidinggevende gezegd dat hij een xtc-laborato‐
rium in een Zuid-Europees land heeft.
De kleine selecte (criminele) groep gaat voorzichtiger te werk dan de grotere
dynamische groep (harde-kernsupporters uit het criminele netwerk). Bij de
selecte groep lijkt heimelijkheid het dagelijks leven te beheersen. Bij het exporte‐
ren van verdovende middelen krijgen de eigen koeriers de opdracht om tatoeages
bedekt te hebben:

‘Anton: Heb je eigen koerier of niet? NN: Ja, ja, ja. Anton: Ik heb alleen maar
die hoe heet het, die wil al- die wil altijd alleen op Duitsland rijden, weet je
(…) Spanje (…) Hij rijdt al heel lang op Duitsland, dus nooit eh. NN: Nooit
gezeik. Anton: Nee, nooit gepakt. Hij is ook in Zwitserland denk ik bij die
bank geweest, maar is ook niks eh… Nee, bij dat soort dingen is uiterlijk ook
wel een beetje belangrijk, weet je. (…) NN: Ja, je moet gewoon eh… Anton: …
op zakenreis [onverstaanbaar]. NN: Ja, gewoon net eh net pakkie effe aan‐
trekken en zo, weet je, dat soort dingen allemaal. Beetje netjes. Anton: Ja,
maar zelfde met die tattoos. Als je hoe heet het hebt, als je ze hebt, dan altijd
op bedekte plekken weet je.’
OVC-gesprek

Tevens zijn twee leidinggevenden net over de grens in het buitenland gaan
wonen, zodat de Nederlandse opsporingsdiensten hen niet zo eenvoudig konden
traceren. Daarnaast zijn zij zich bewust van de eigen uiterlijke verschijningsvorm:
men rijdt niet in opvallend dure auto’s en woont in Nederland niet in zeer dure
woningen. Daarnaast lijken de leidinggevenden voortdurend te wisselen van
drugskoeriers om opsporing te bemoeilijken. Standaard worden afschudrondjes in
het verkeer gereden, wordt zeer hard of zacht gereden, of wordt op het laatste
moment in- of uitgevoegd, waarbij gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Soms
worden foto’s gemaakt van potentiële leden van een observatieteam:

‘Zus: Godfried die appt me net. B: Ja. Zus: D’r staan d’r al een uur of twee,
drie, 2 wijven iedere keer bij eh bij mama eh voor de deur. Rond de deur te
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hangen. (B woont ook in die straat) (…) Godfried zegt “ze staan er echt al, al
de hele ochtend” eh… B: Oké. Is goed. Oké.’

‘(Bij het uitlezen van de 39 aangetroffen telefoons uit een Belgische woning
worden foto’s aangetroffen van twee vrouwen van omstreeks dat moment op
die locatie. Op de eerste foto wijst een pijl naar een vrouw met de tekst “nr. 1”
erbij. Op de tweede foto wijst een pijl naar een andere vrouw met de tekst “nr.
2” erbij.)’
Tapgesprek en proces-verbaal

Ook worden technische hulpmiddelen gebruikt om bakens of opnameapparatuur
te ontdekken:

‘(Anton en Ypsilon spreken over Anton’s nieuwe auto): Ypsilon zegt dat het
dus geen afluisterapparatuur was. “Nee”, zegt Anton. “Ik heb er een sweeper
langsgehaald.” Ypsilon vraagt wat een sweeper is. Anton zegt dat dat voor die
zender is. Ypsilon vraagt of “ie” dan gaat piepen of zo? Anton legt Ypsilon uit
dat dat hetzelfde geluid maakt als wanneer je een telefoon bij een box houdt.
“Dat hoor je dan.”’
OVC-gesprek

Contact met derden
Door het supporteren van hun voetbalclub bezoeken harde-kernsupporters
andere voetbalstadions. Daarbij leren zij harde-kernsupporters van andere voet‐
balclubs kennen, wat gelegenheid tot criminaliteit biedt. Wanneer een Engelse
voetbalclub voor een wedstrijd naar Nederland reist, is het voor Engelse harde-
kernsupporters zeer risicovol om verdovende middelen mee te nemen. Door con‐
tacten met lokale harde-kernsupporters in Nederland kunnen zij van verdovende
middelen worden voorzien. Reizen Nederlandse supporters voor een wedstrijd
naar Engeland, dan gebeurt hetzelfde:

‘Ackerley: What they’re like..ehm? Y: Yeah I mean, probably fiftyfive each in
euro’s, something like that because everything is expensive, Ackerley, now
here, you know. A: I.. yeah yeah yeah yeah. Y: I mean it used to be – nor‐
mally..I could say fucking..you get them about ten for fortyfive each or some‐
thing.’
Telefoongesprek (I): Ackerley (supporter van een succesvolle Engelse voetbal‐
club) komt naar Nederland.

‘Y: I got tickets for fiftyfive euro’s, you know good good proper… A: Yeah
okay, you’ll got one, I’ll mention that today. Y: No no no no, but not not tic‐
kets for the game, the other tickets if you know what I am saying. A: I go
along with you, sorry mate, the other tickets, yeah I got you yeah.’
Telefoongesprek (II): Ackerley komt naar Nederland.
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Hierdoor zal logischerwijs tegen redelijk marktconforme prijzen geleverd worden,
omdat (a) men van elkaar afneemt en (b) men anders alsnog bij concurrerende
groepen kan afnemen. Drugshandel naar aanleiding van deze contacten hoeft niet
slechts voetbalgerelateerd te zijn, ook buiten het voetbal om werken harde-kern‐
supporters uit verschillende landen samen in internationale drugsnetwerken.
Daarnaast valt het op dat harde-kernsupporters van de onderzochte Nederlandse
club relatief veel contact hebben met ‘beroepscriminelen’ die zich bezighouden
met zware criminaliteit.

Voor de criminele groep lijkt het contact met de politie van belang te zijn. Blijkens
een tapgesprek zou een supporter, met wie contact wordt onderhouden, een poli‐
tieopleiding hebben gevolgd. Tevens vertelt een afnemer van verdovende midde‐
len in een politieverhoor dat het criminele netwerk informanten binnen de politie
heeft. Omdat ook politiemensen supporter zijn en wedstrijden bezoeken, kunnen
er op verschillende manieren contacten ontstaan tussen harde-kernsupporters en
politiemensen. Een van deze informanten zou hebben getipt toen de politie een
woning van de criminele groep ging doorzoeken. Harde-kernsupporters konden
nog net op tijd hun drugs veiligstellen, voordat de politie een inval deed. Volgens
een getuige lieten zij voor de grap een gebruikershoeveelheid harddrugs liggen,
waarvan men wist dat hiervoor niet zou worden vervolgd. Daarnaast blijkt uit een
heimelijk opgenomen gesprek in een personenauto dat een leidinggevende een
keer is getipt dat de politie een inval in een woning ging verrichten. In de woning
bevond zich een hennepkwekerij die deze persoon beheerde. Toen de leidingge‐
vende de woning nét had ontruimd, arriveerde de politie.

Conclusie

De onderzoeksresultaten laten zien dat zowel de sociale inbedding als situationele
aspecten belangrijk zijn en dat deze twee perspectieven met elkaar moeten wor‐
den verbonden. De criminele activiteiten van de harde-kernsupporters zijn inge‐
bed in de sociale relaties die ontstaan door het regelmatig bezoeken van voetbal‐
wedstrijden. De meeste onderzochte harde-kernsupporters kennen elkaar al jaren
en in sommige gevallen zijn zij zelfs familie. Naast deze ‘shadow of the past’ is er
ook sprake van een ‘shadow of the future’: men weet dat men elkaar bij nagenoeg
elke wedstrijd van de eigen club weer zal treffen. Ten slotte moet men ook reke‐
ning houden met de eigen reputatie binnen dit sociale netwerk. Door het voetbal
worden de sociale relaties in stand gehouden en versterkt; men treft elkaar vrijwel
altijd wekelijks (en soms zelfs vaker) rondom voetbalgerelateerde activiteiten.

Het onderzoek toont een hooligansubcultuur, waarin de eigen groep harde-kern‐
supporters op de voorgrond staat. De eigen groep gaat confrontaties aan met
harde-kernsupporters van andere voetbalclubs. Daarbij kunnen wapens worden
gebruikt. Deze confrontaties worden soms nauwkeurig gepland door de criminele
groep. Alcohol en drugs spelen een belangrijke rol. Dat is niet alleen het geval bij
het aangaan van deze confrontaties. Rond voetbalgerelateerde gebeurtenissen
blijken drugsgebruik en excessief alcoholgebruik vaak voor te komen.

420 Tijdschrift voor Criminologie 2017 (59) 4
doi: 10.5553/TvC/0165182X2017059004006

Dit artikel uit Tijdschrift voor Criminologie is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Vrije Universiteit 180209



Harde-kernsupporters, gelegenheidsstructuren en georganiseerde criminaliteit

De vijandige houding tegenover de politie lijkt daarmee samen te hangen. De poli‐
tie is immers de tegenstander die optreedt tegen drugsbezit, openbare dronken‐
schap en geweldplegingen. De hooligansubcultuur openbaart zich het duidelijkst
bij ‘barbarian culture offences’. De drugshandel en afpersingen door harde-kern‐
supporters passen binnen de ‘organized crime-associated offences’ (Lauchs e.a.,
2015).
Harde-kernsupporters van de onderzochte voetbalclub kijken in principe alle wed‐
strijden van hun club. Doorgaans doen zij dat in het voetbalstadion waar de wed‐
strijd wordt gespeeld, maar soms ook in cafés. Voor en na de wedstrijd kan (alco‐
hol) worden gedronken in het supportershome van de eigen club. Soms worden
zelfs trainingen van de eigen club bijgewoond. Deze ‘offender convergence set‐
tings’ (Felson, 2006) vormen plekken waar ontmoetingen met mededaders plaats‐
vinden en initiatieven voor criminele activiteiten ontstaan. Waar ‘reguliere crimi‐
nelen’ moeten telefoneren over hun volgende ontmoeting, hebben harde-kern‐
supporters het voordeel dat ze weten wanneer ze elkaar kunnen treffen. Verdo‐
vende middelen kunnen worden verhandeld zonder dat een opzichtige uiterlijke
verschijningsvorm van drugshandel ontstaat; het is immers heel normaal dat
mensen met elkaar praten in een voetbalstadion, in een supportershome of in een
(voetbal)café. Op dergelijke locaties kennen de meeste personen in elkaars directe
omgeving elkaar, waardoor de politie doorgaans weinig mee kan krijgen over wat
daar plaatsvindt of wordt besproken. Zowel bij supportershomes als bij voetbalca‐
fés worden de locaties gebruikt om criminele activiteiten af te schermen en om
contacten met anderen te leggen.

Wij zien hier theoretisch een parallel met het onderzoek van Huisman en Jansen
(2012) en Blokland e.a. (2017) naar OMG’s. Ook daar zien we patronen van
(zelf)selectie van personen met een strafblad, continu terugkerende interacties en
activiteiten, en afscherming tegenover de politie (als ‘tegenstander’), die zijn
geworteld in een subcultuur van wetteloosheid. Een dergelijke context kan facili‐
terend zijn voor het uitvoeren en uitbouwen van criminele activiteiten. Nader
onderzoek zou deze hypothese uitgebreider en meer in detail kunnen toetsen.

De paradox van de heimelijkheid
De sociale relaties en gelegenheden die het hooliganisme biedt, worden goed
benut. Het gevolg is een afzetmarkt voor verdovende middelen door heel Neder‐
land en in tal van andere Europese landen. De basis van het succes van de crimi‐
nele groep lijkt daarnaast gebaseerd te zijn op heimelijkheid. Men hanteert bij‐
voorbeeld een strikte telefoondiscipline, wisselt voortdurend van koeriers en
voertuigen en hanteert allerlei contrastrategieën. Er is bewust gekozen voor
grensoverschrijdende drugsactiviteiten om opsporing te bemoeilijken.
Het is daarom des te opmerkelijker dat de criminele groep ook confrontaties orga‐
niseert en uitvoert. Want hierdoor wordt juist overheidsaandacht gegenereerd.
Dat de criminele groep confrontaties organiseert, zou verklaard kunnen worden
door de hooligansubcultuur, waarbij de eer van de eigen club, stad en hooligan‐
groep (al dan niet fysiek) moet worden verdedigd. Het criminele netwerk bestaat
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uit harde-kernsupporters en levert met name drugs aan harde-kernsupporters.
Het is dan belangrijk om die subcultuur in stand te houden.

Wij zien hier ook een parallel met de OMG’s: waarom zouden daders lid worden
van een OMG (of lid blijven), als dit lidmaatschap zoveel politieaandacht gene‐
reert? Waarom zouden harde-kernsupporters doelbewust confrontaties uitlok‐
ken, als dit hun criminele activiteiten ook in gevaar kan brengen? Wellicht is het
ook geen rationele keuze, denken daders de heimelijkheid van hun criminele acti‐
viteiten binnen deze context goed te kunnen waarborgen of versterkt het organi‐
seren van confrontaties juist de hiërarchische verhoudingen binnen de gehele
groep. Het zou interessant zijn om deze ‘paradox van de heimelijkheid’ nader te
onderzoeken. De vergelijking met de OMG’s is daarbij interessant, omdat dit dui‐
delijk ‘clubs’ zijn, terwijl niemand formeel lid is van ‘de harde kern’ of van speci‐
fiek benoemde subgroepen binnen deze harde kern. Bij beide fenomenen speelt
echter de paradox van de heimelijkheid: lidmaatschap en activiteiten genereren
enerzijds politieaandacht, maar bieden anderzijds ook weer mogelijkheden voor
heimelijke criminele activiteiten en afscherming van deze activiteiten tegenover
de politie. Voor het oog van de buitenstaander is men namelijk vooral bezig met
voetbalgerelateerde activiteiten, in combinatie met drugs en veel alcohol, en is er
soms sprake van relletjes en openbare orde problematiek. Dit verklaart misschien
ook waarom in de wetenschappelijke literatuur tot nu toe criminele activiteiten
die worden uitgevoerd door harde-kernsupporters een blinde vlek zijn geweest.

Discussie

Dit onderzoek is gebaseerd op uniek onderzoeksmateriaal dat afkomstig is uit
twaalf opsporingsonderzoeken, maar het kent natuurlijk ook enkele beperkingen.
Ten eerste is het onderzoek slechts gericht op de harde-kernsupporters van één
Nederlandse voetbalclub. Hierdoor kan niet worden gegeneraliseerd naar harde-
kernsupporters in het algemeen. Derhalve wordt aanbevolen om te onderzoeken
of soortgelijke onderzoeksresultaten ook bij andere Nederlandse en buitenlandse
voetbalclubs voorkomen. De resultaten leveren echter wel hypothesen op over de
processen die hierbij een rol spelen en die nader onderzoek verdienen.
Ten tweede dient benoemd te worden dat geen interviews met harde-kernsuppor‐
ters zijn gehouden, waardoor hun zijde van het verhaal wellicht onderbelicht is
gebleven. Wel is sprake geweest van de analyse van tapgesprekken en OVC’s,
waaruit op enig moment bleek dat de betrokkenen het idee hadden dat de politie
niet meeluisterde in hun personenauto’s (een technisch onderzoek wees onte‐
recht uit dat er geen opnameapparatuur in een personenauto zat).
Tot slot is van belang te benoemen dat alle politiedata selectief zijn. Gedurende
de opsporingsonderzoeken hebben politie en Openbaar Ministerie voortdurend
keuzes gemaakt, die de inhoud van de dataset hebben beïnvloed. Doordat de data
door de politie zijn verzameld, en in sommige gevallen zijn geïnterpreteerd, kan
een enigszins vertekend beeld zijn ontstaan, waarbij vooral de nadruk ligt op cri‐
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minele activiteiten. Aan de andere kant maakt deze ‘selectiviteit’ ook zichtbaar
wat misschien voor andere onderzoekers verborgen is gebleven.

Deze studie vormt een eerste verkenning en levert inzichten op in specifieke pro‐
cessen die bij harde-kernsupporters de betrokkenheid bij criminele activiteiten
kunnen bevorderen. Deze hypothesen over gelegenheidsstructuren voor georga‐
niseerde criminaliteit zouden door andere onderzoekers nader moeten worden
onderzocht met behulp van dossieronderzoek, interviews en/of veldwerk. Op
deze manier kan meer inzicht worden verkregen in dit nog nauwelijks ontgonnen
onderzoeksveld.
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