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Advocaten proberen overlevering Paul Roo'rj te blokkeren

Matchfixer ui leverde
aan Duitsland

geen_ enkele zitting ge- graafvanuitdegevangenis.
pland.' De Noordwä-ker wordt

Rooij bevindt zich mo- gezien els de grootste
menteel in de gevangenis in metchfi:cer van hei weste-
Krimpen aan den lJssel. Hij läk halft,ond. Met name de
is vernoordeeld voor heling Duitse justitie ziet in hem
van gestolen schilder[ien. de spil van een internatio-
Tegendieveroordelingishij naal goksyndicaat dat
in hoger bergep gegaan. De scheidsiechters en spelers
Duitse justitie wil voorko- omkocht om uitslagen te

'Ih móét uorden nHåHf'Laerooldee$ .t"ÜË"' '
onschilldig of niet' å:Tå'*, fi *i

men dar Rooij w¡rcomt in ar- 
""u"*""u'lîn?"åîPåfiåwachtingvanhogerberoep, in de voetbalwereld. Inhei

uitwees dat hä vlucht. t6.ooo pagina's tellende
Rooij zelf verlzeÌ. zich tp- Duitse dossier worden wed-

door Bart Olmer

DEtl HAAG. De gedeti-
neerde'matchfüer'Paul
Rooii uitNoordw[ik
wordt rnnochtend om
helf twaalf overgeleverd
aan de Duitsejustitie. Bii
de grensovergang Gen-
nep-C'ochwordtRooä -
die door de Duitsejustitie
wordt aangewe2g¡ qls de
godfather rnn de interna-
tionele gokmaffia - ovér-
gedragen aen Duitse ci-
piers.

Zün advocaten Jan Kabalt
en Sanne Schuurman pro-
beren de overlevering nog te
blokkeren met een kort ge-
ding bij de rechtbank in Den
Haag vanochtend om negen
uur. Volgens Kabalt heeft de
Duitse justitie niet duidelijk
gemaakt waarom 'match-
fixer'Paul RooÍf ineens hals-
overkop moet worden over-
gedragen. 

"Er is al heel lang
nietsgebeurd in dat dossier,
en ineens moet hlj naar
Duitsland. Maar er staat

gen berechting in Duits-
land. .Andere verdachten
hebben daar strafkorting
gekregen in ruil voor een
verklaring tegen mä. Ik
móét worden veroordeeld,
onschuldig of niet", ver-
klaarde hä eerder in een te-
lefoongesprek met De Tele-

denschappen genoemd op
wedstrüden uit 2,oo8 en
soog waarvan de Duitsers
denken dat die gekocht zän.

Rooif ontkent zelf wed-
strijden te hebben gemani-
puleerd. "Mensen gokten
via mlj bü ofñciële Aziati-
sche bedrüven. Daar is niets

strafbaars aan. Er zaten om-
gekochte wedstrüden tus-
sen de wedstrfrden waar ik
weddenschappen op aan-
nam. Daarrsm zegt de Duitse
justitie dat ik er vanaf weet,
dat ik met omkoping te ma-
ken heb."

Schulden
In het strafdossier ver-

klaart de voormalige Duitse
voetballer René Schnitzler
dat Rooij hem enveloppen
met tienduizenden eurpb
gafom teverliezen. Roo[i er-
kent zaken te hebben ge-
daan met hem: "Ja, die
Schnitzler is in Nederland

Paul Rooij
noemt
zichzelf
h¡ndelear
in wed-
denscüap
pon.
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geweest. Datwas gewoon ie-
mand die op voetbalwed-
strijden speelde, net als ie-
dere andere klant. Schnitz-
ler heeft zulke enorme
schulden bij vele bookma-
kers overde helewereld, dat
hä een verhaal heeft, moe-
ten verzinnen in de pers."

Zelf noemt Paul Booü
zich een handelaar inwed-
denschappen. Voþens hem
is maæhfr,xing ook in Ne-
derland aan de orde. Voet-
balbond KI{VB verzocht
hem z$n kennis hiemver te
delen, bevestigde KI{\IB-di-
recteur Bert rnn Oostveen,
maarRooü weigerde dit.


