'Rotterdamse agent sloeg mij met vuist en wapenstok in elkaar'

De ME voorafgaand aan de
bekerfinale.
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Utrechter Ed de Graaf deed
aangifte tegen de Rotterdamse
politieagent die hem voor de
bekerfinale met vuist en wapenstok
in elkaar sloeg.
Geen seconde zag Ed de Graaf
(48) van de bekerfinale. De portier
en beveiligingsmedewerker die op
24 april een Utrechtse
supportersbus begeleidde naar De
Kuip, had nog geen stap buiten de
bus gezet, toen hij het aan de stok
kreeg met een Rotterdamse
politieagent.

zak afval weg te gooien en te
informeren bij de politie wat de
plannen waren. ,,Maar het ging
meteen mis. Een opgefokte agent
schreeuwde dat ik de bus in moest.
Voor ik het wist had ik een paar
vuistslagen te pakken en werd ik
besprongen door vijf collega's van
hem. Ze raakten me overal waar ze
me konden raken.''
De Graaf werd daarna in een
politiecel gezet en kreeg een boete
van 740 euro voor het beledigen
van een agent. ,,Omdat mijn
telefoon en rijbewijs zoek waren
geraakt tijdens de aanhouding, kon
ik me niet legitimeren. Daarvoor
kreeg ik ook 90 euro boete.''
Na de wedstrijd werd De Graaf
vrijgelaten. In een FC Utrechtpolo
moest hij een veilig heenkomen
zoeken tussen feestende
Feynoord-aanhangers. De Graaf
heeft aangifte gedaan van
mishandeling. De Rotterdamse
politie kent het verhaal, maar wil
hangende het onderzoek niet
reageren.

Voor het oog van zijn vrouw en
dochter werd hij daarna door zes
ME'ers met vuist en wapenstok in
elkaar geslagen. Hij liep
verwondingen aan zijn schouder en
oogkas op.
Twintig jaar
,,Ik werk meer dan twinig jaar als
portier in de Utrechtse horeca, heb
veel meegemaakt, maar dit sloeg
echt alles'', zegt De Graaf.
,,De sfeer bij aankomst was al
enorm grimmig. Onze bussen
werden niet naar de Utrechtse
parkeerplaats, maar direct voor het
stadion neergezet. Daar zag het
zwart van de Feyenoordsupporters
die meer dan gewone
belangstelling voor ons hadden. Ik
sommeerde onze buspassagiers
niet uit te stappen. Te gevaarlijk.''
Zelf stapte De Graaf wel uit om een
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