
8. De website links en het verhaal bij Dimitri’s domme daad 

Meer informatie over de aanslag en zaak zijn te vinden op de volgende websites: 

- https://www.beursstrategie.nl/optiehandelaar-opgepakt-voor-aanslag-dortmund/ 
 

- https://www.volkskrant.nl/sport/hoe-sergej-w-miljoenen-hoopte-te-verdienen-aan-aanslag-op-
borussia-dortmund~ba3f3842/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

- https://nos.nl/artikel/2261080-14-jaar-cel-voor-aanslag-op-spelersbus-borussia-dortmund.html 
 

- https://www.ad.nl/buitenland/14-jaar-celstraf-voor-aanslag-op-spelersbus-borussia-
dortmund~ad907537/ 

  



Dimitri’s domme daad – het verhaal 

 

Op een avond in het vroege voorjaar zit de 28-jarige Dimitri een film te kijken in zijn Duitse appartement. 

Ruim 12 jaar geleden emigreert hij met zijn familie vanuit Rusland naar een rustige Duitse stad. 

Inmiddels lukt het hem goed de in het Duits nagesynchroniseerde films te verstaan. De film gaat over 

een aanslag waarbij de daders met veel geld weg komen en hun leven op een tropisch eiland 

voortzetten. Het gezin waar Dimitri uit komt, had het niet breed. Nu hij zelf als automonteur werkzaam 

is, kan hij net rond komen. Hij droomt wel eens dat hij voor zijn familie een prachtig huis op het 

platteland kan laten bouwen en een werkster kan inhuren zodat zijn lieve moeder het wat rustiger aan 

kan doen. Als hij nu ook eens snel aan zo’n grote som geld kan komen … 

 

Hij denkt aan de vroegere lessen die hij op de middelbare school kreeg over investeren. Hij herinnert zich 

dat de docent vertelde over grote mogelijkheden op de beurs maar dat dat ook grote risico’s met zich 

mee brengt. Na een paar dagen overpeinzen, plannen en onderzoek durft hij het risico te nemen. Zo’n 

goed doordacht plan kan toch niet mis gaan? 

 

Om zijn plan uit te voeren koopt hij een aantal explosieven en sluit een lening af ter waarde € 40.000. Hij 

boekt een hotelkamer met uitzicht op de route van de spelersbus van een beursgenoteerde voetbalclub 

die aan de vooravond staat van een belangrijke wedstrijd. In de dagen voor de wedstrijd verkent hij het 

hotel, de route van de bus en de omgeving. Op de avond van de grote wedstrijd koopt hij (van het 

geleende geld) 150 putopties met een optiepremie van € 0,19 per aandeel die 24 uur geldig zijn vanaf 

het moment van aanschaf. Eén optie is altijd voor 100 aandelen. De opties geven hem het recht de 

aandelen voor € 5,20 te verkopen, de koers op dat moment is € 5,73. Hij plaatst de bommen in de heg 

langs de busroute, legt er een briefje bij dat de aanslag wordt opgeëist door een terroristische 

organisatie, en zorgt dat de bommen op afstand tot ontploffing gebracht kunnen worden. 

 

Op 11 april rond 19:15 uur vertrekt de bus naar het stadion. Dimitri staat achter het raam, haalt diep 

adem en laat de bommen ontploffen. Hij ziet dat de zwaar beschadigde bus nog net de hoek om rijdt. 

Dan wandelt hij naar het restaurant van het hotel, hij ziet dat andere hotelgasten behoorlijk in paniek 

zijn en hoort buiten sirenes. Hij gaat zitten en bestelt een steak. Na het eten gaat hij terug naar zijn 

hotelkamer en zet de tv aan. Er is een ingelast nieuwsbericht over een aanslag op een spelersbus waarbij 

een speler gewond naar het ziekenhuis is afgevoerd. De wedstrijd zal waarschijnlijk een dag later 

ingehaald moeten worden. Dimitri logt in op de wifi van het hotel en gaat naar de website om de 

beurskoers van het aandeel te bekijken. 

Tien dagen later wordt Dimitri op weg naar zijn werk gearresteerd door de politie. Het is nog onbekend 

of hij zijn put opties verzilverd heeft. 

 


