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HILVERSUM - Geld, drugs, mensenhandel 
en maatpakken. Voor de gewone crimi-
neel geen dagelijkse kost, maar wel voor 
de beruchte maffiabaas Hannie B. uit 
Heerhugowaard. Ondanks de stress en 
werkdruk die bij zijn vak komt kijken, is 
de nobele Hannie, die uit ‘voorzorgsmaat-
regelen’ anoniem wil blijven, ook nog 
eens begaan met het milieu. In een exclu-
sief interview vertelt Hannie precies wat 
er allemaal komt kijken bij het combine-
ren van zijn werk met een ecologisch 
verantwoord beleid. 

Hannie, hoe zorgt u er nou voor dat u in 
uw vakgebied ecologisch verantwoord te 
werk gaat?
Daar heb ik zo mijn eigen methoden voor. 
Mijn dienstwagens rijden bijvoorbeeld 
uitsluitend op de duurzaamste soort 
Turbo Diesel op de markt. Verder spoel ik 
het personeelstoilet niet elke week door, 
gaat de TV na het Cocaïne Journaal on-

middelijk uit en wordt mijn kluis per-
soonlijk bewaakt door onderbetaalde mi-
granten; een stuk groener dan het ge-
bruik van een elektronisch slot. 

Altijd fijn om te horen dat een gewaar-
deerde filantroop begaan is met het 
milieu. Begeeft u zich ook graag in de 
vrije natuur? 

Oh, uiteraard! Na een lange werkdag is 
het natuurlijk altijd fijn om even bij te 
komen van de stress met een prachtige 
boswandeling. Het gefluit van de vogel-
tjes en de geur van eeuwenoud boom-
schors doet wonderen voor een oude, 
arme man als ik. Het is alleen jammer dat 
het gefluit regelmatig overtroffen wordt 
door het geronk van kettingzagen en de 
sterke geur van verbrande bomen nogal 
overheerst. Zal binnenkort wel even met 
de boomverzorging bellen of het tijdens 
mijn wandelingen even wat minder kan. 

Denkt u ten slotte dat het milieuprobleem 
in de wereld op korte termijn opgelost 
zou kunnen worden?
Het wordt hoog tijd dat er eens een rijke 
stinkerd opstaat die korte metten maakt 
met ons milieuprobleem. 

AANTAL OMKOOPSCHANDALEN IN HET VOETBAL STIJGT
men.
Dit tot grote schrik van KNVB-voorzitter 
Peter Sandaal, die spreekt van ‘schaam-
teloze praktijken’ bij de Nederlandse 
clubs. ‘Als je dan leest dat een groot per-
centage van die wedstrijden plaatsvond 
in de Hoofdklasse, voel je je flink bela-
zerd als voorzitter! Het is toch onbegrij-
pelijk dat zulke modale voetballers, die 

ZEIST - Uit een onderzoek van de Euro-
pese voetbalorganisatie UEFA is geble-
ken dat het aantal omkoopschandalen in 
Europa het afgelopen jaar enorm is 
toegenomen. Ook in Nederland is er 
sprake van een flinke toename: uit de 
cijfers blijkt dat het aantal omkoop-
schandalen in 2017 ten opzichte van 2016 
met maar liefst 43 procent is toegeno-

Door Rutger Boots

13 OKTOBER 2017

De ecologisch verantwoorde Hannie B.

geen salaris verdienen bij hun clubs, zich 
laten vallen voor dit soort malafide prak-
tijken?’, aldus Sandaal.
Beroepsomkoper Jan ter Trouw kan zich 
niet vinden in de recente uitspraken van 
de gefrustreerde voorzitter, en stelt dat 
hij deze kwestie enkel vanuit zijn eigen 
perspectief bekijkt en ‘geen rekening 
houdt met de magere inkomens van de 
voetballers’. 
Ook noemt Ter Trouw de toename van het 
aantal omkoopschandalen ‘een goede 
ontwikkeling’. ‘Niet alleen op economisch 
gebied natuurlijk; ook de wedstrijden zelf 
worden op deze manier een stuk span-
nender’, stelt Ter Trouw. ‘Nu zijn de 
minder getalenteerde teams bijvoor-
beeld titelkandidaten geworden, en 
kunnen grote voorsprongen makkelijker 
dan ooit worden omgebogen tot een 
prachtige comeback van de tegenpartij. 
Het publiek wordt uiterst vermaakt en 
dat blijft natuurlijk het allerbelangrijk-
ste’, aldus de routinier.

Het aantal omkoopschandalen in het voetbal is het afgelopen jaar sterk toegenomen; ook in Nederland.  


