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Naam voetbalclub misbruiktNaam voetbalclub misbruik
FC VINKENSLAG Maastrichtenaar (44) hoofdverdachte oplichting

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT – De onlangs op ver-
denking van grootschalige oplich-
ting en verduistering aangehouden
Bert W. (44) uit Maastricht, blijkt
veelvuldig de naam van voetbalver-
eniging FC Vinkenslag te hebben
misbruikt om bedrijven geld af te
troggelen.

W. deed zich bij verschillende za-
ken in Maastricht voor als vertegen-
woordiger van amateurvoetbalclub
FC Vinkenslag, waarvoor hij vol-
gens de gedupeerde ondernemers
sponsorgeld kwam ophalen. In to-
taal zou het hier gaan om duizen-
den euro’s die de verdachte Maas-
trichtenaar zijn plaatsgenoten af-
handig wist te maken.

blijkt dat hij fietsen en bijbehoren-
de kleding, puincontainers, beweeg-
bare kerstpoppen en tientallen be-
tonnen platen bestelde, maar deze
nooit betaalde.

Verder huurde W. onder andere
een auto, die hij beschadigd terug-
gebracht zou hebben. Maastrichte-
naar Hennes T. (49) wordt ver-
dacht van betrokkenheid bij som-
mige zaken. De schade bedraagt
ruim een ton.

Volgens Bert W.’s raadsman Bart
Nijsten is er in deze zaak „geen
sprake van oplichting maar van ci-
vielrechtelijke geschillen”. Arthur
Vonken, advocaat van Hennes T.,
zegt dat zijn cliënt „het slachtoffer
is geworden van zijn eigen goedge-
lovigheid en vertrouwen”.

Harrie Vroegop, bestuurslid van
FC Vinkenslag, geeft aan dat zijn
vereniging niet blij is met „dit soort
praktijken”. ,,Meneer W. woont
dan wel op het woonwagenkamp,
maar is geen lid en vervult geen
functie binnen de voetbalclub. FC
Vinkenslag distantieert zich van
zijn daden en wil niet dat nog een
keer de naam van de club mis-
bruikt wordt. Via andere mensen
zijn wij hier achter gekomen.”

W., die midden oktober van dit
jaar bij de recherche in beeld
kwam na een tip van de Criminele
Inlichtingen Eenheid, wordt verder
verdacht van het oplichten van
meerdere bedrijven uit onder meer
Heerlen, Eijsden en Nederweert,
en Den Haag. Uit het politiedossier


