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Clubs schuldig
aan knokpartij
3 Tuchtcommissie wijst
zowel vv Meedhuizen als
WEO als dader aan

Door Frank von Hebel
Groningen Voetbalvereniging

Meedhuizen en WEO uit Wolden-

dorp zijn beide schuldig aan de

knokpartij die donderdagavond 30

mei tijdens een wedstrijd om de

kampioenstitel plaatsvond. Dit is

het oordeel van de tuchtcommissie

van de KNVB.

Beide clubs krijgen een boete van

300 euro. "Ook worden bij zowel

WEO alsMeedhuizen voorwaarde-

lijk vijf punten van het eindtotaal

afgetrokken", zegt woordvoerder

Hans van Kastel van de KNVB.

De clubs speelden die bewuste

avond om het kampioenschap van

de derde klasse KNVB. In de 25ste

minuut van de tweede helft ging

hetmis.Meedhuizen stondmet 0-1
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voor. Na een overtreding door een

speler van Meedhuizen escaleerde

de wedstrijd. De gemoederen lie-

pen hoog op. De 18-jarige keeper

van de gastclub liep uit zijn doel en

viel een 17-jarige speler van de te-

genpartij aan. Ook een 16-jarige

teamgenoot van de keeper ging ie-

mand te lijf. Beiden zijn later aan-

gehouden door de politie en inmid-

delsweer vrijgelaten. De politie on-

derzoekt ook de rol van het publiek

bij het conflict.

Voorzitter Albert Wildeman van

vvMeedhuizen weet niet goed hoe

hij op de uitspraak van de tucht-

commissie moet reageren. "Ik heb

zoiets nog nooit meegemaakt, dus

ik weet niet of ik nuwel of niet op-

gelucht moet zijn. Ik vind het wel

goed dat beide clubs als dader zijn

aangewezen. In het begin ontstond

het beeld dat alleenMeedhuizende

dader was enWEO het slachtoffer."

Maar de KNVB is nog niet klaar

met beide clubs. Wildeman: "Deze

uitspraak van de tuchtcommissie

had alleen betrekking op de teams.

De zaak tegen de individuele spe-

lers loopt nog." De commissie komt

waarschijnlijk maandag met een

uitspraak.

De politie is ook bezig met een

onderzoek. Eerder liet een woord-

voerder weten dat het publiek een

rol speelde bij het conflict. "Na een

overtreding ontstond er tumult bij

zowel de spelers als het publiek.

Sommigen gooiden olie op het

vuur, anderen probeerden de ge-

moederen juist te sussen. Numoe-

ten wij uitzoeken wie welke rol

heeft gespeeld."

De politie sloot aan het begin van

het onderzoek niet uit dat er meer

aanhoudingen zouden volgen. Vol-

gens een politiewoordvoerder is dit

nog niet gebeurd.

@ frank.von.hebel@dvhn.nl


