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Gokreclame

aarom, denkt u, is voetbal, een
paar decennia nadat de eerste
rugbyspelers op het idee kwa-
men om de bal meer te shotten
dan te gooien, de populairste
sport van de planeet gewor-
den? Niet omdat het spel zo
aantrekkelijk is. Evenmin om-
wille van het spektakel. De eer-
ste interland eindigde gewoon

op 0-0.
Ook niet omdat het spel zo edel is. Al snel

nadat het zich had afgescheurd van het ruwe
rugby gleed soccer af op de ethische waarde-
ladder en is sindsdien niet opgehouden met
afglijden. Voetbal is in den beginne populair
geworden puur en simpel omdat er kon op
worden gegokt. Zoals op de paarden, maar
dan op mensen van vlees en bloed die je ook
nog persoonlijk kon aanspre-
ken op hun presteren, of des-
gevallend uitschelden, iets
wat met paarden toch net iets
lastiger is.

De onvoorspelbaarheid van
voetbal zit ingebakken in het
DNA van die sport. Een handi-
cap zoals bij paardenwed -
rennen is in voetbal niet
nodig, ook niet als twee ploe-
gen van verschillende sterkte
tegen elkaar spelen. Voetbal
heeft een intrinsiek competi-
tief evenwicht en daardoor
werd voetbal einde 19de eeuw
de grootste sport van de pla-
neet.

Dik 150 jaar later wil de po-
litiek van dit land een firewall
tussen de gokbedrijven en de
sport – lees het voetbal en in
mindere mate wielrennen.
Het alarm is in deze lange, hete zomer van de
worldcup afgegaan toen bleek dat de helft van
de geregistreerde spelers in België voor het
eerst gokte en dat het grootste deel van die
nieuwe gokkers bestond uit jongeren. Alle-
maal samen zouden die voor meer dan 330
miljoen euro hebben ingezet.

“Ja, en dan?” Dat is de reactie van de gok-
sceptici – die heb je ook. Zij halen de schou-
ders op en willen geen betutteling omdat ze
denken dat er geen probleem is. Dat staat
haaks op hoe de ervaringsdeskundigen het
zien. Van de week nog werd Arne (zoon van
Luc) Nilis gequoot, een degelijke voetballer
die ten onder ging aan gokken. Hij voorspelde
in Knack dat er een epidemie van gokversla-
vingen zit aan te komen.

Ik wil hem best geloven en in één moeite
aannemen dat het wetsvoorstel dat de vol-
gende weken in het Vlaams Parlement ter
tafel ligt de allerbeste bedoelingen heeft,
maar er zijn nog enkele obstakels te nemen.
Ten eerste is het lang niet zeker dat gokken

geregionaliseerde materie is. Daar moet de
Raad van State zich nog over buigen en als die
besluit dat gokken nationale bevoegdheid is,
kan de hele handel terug naar af.

In het voorstel is ook opgenomen dat alle
reclame voor gokproducten wordt gebannen,
uitgezonderd die van de Nationale Loterij. Let
maar op, dat wordt een hernieuwd tripje
Raad van State. Als het erom te doen is gok-
verslaafden van hun probleem af te helpen, of
niet via elke sportreportage te confronteren
met hoe leuk en makkelijk gokken wel niet is,
dan moet ook de marketingcommunicatie van
de Nationale Loterij aan banden worden ge-
legd. De Nationale Loterij is dan weer de sub-
sidie-melkkoe van de Belgische cultuur en
sport, en zo hangt alles aan elkaar.

België is niet het enige land dat denkt aan
een verbod. Italië heeft vanaf dit jaar een ban

op reclame voor sportwed-
denschappen en in Engeland
denkt men erover na. In het
Belgisch voetbal, dat ook al
met zijn gunstige sociale las-
ten en fiscaliteit onder vuur
ligt, spreekt men van een po-
tentieel bloedbad als de Bet -
wins, Napoleons en Betfirsts
van deze wereld geen reclame
meer mogen maken.

Vandaag hebben de meest
eersteklassers een deal met
een gokbedrijf. Cercle Brugge
niet, omdat voorzitter Frans
Schotte ook voorzitter is van
de Gezinsbond en die al lan-
ger ijvert voor een strenger
beleid tegen gokkantoren en 
-sites. Gemakshalve wordt
voorbijgegaan aan het feit dat
Cercle eigendom is van AS
Monaco, dat als partenaire Pa-

rions en Ligne heeft, de site van La Française
des Jeux. Ook Eupen heeft geen gok sponsor,
officieel omdat eigenaar Qatar dat niet wil,
want in strijd met het officiële gokverbod in
de streng islamitische wereld.

In de VS maakten ze onlangs de omge-
keerde beweging. Voor elke dollar die de vier
grote sporten in de VS omzetten, worden er
vijf uitgegeven aan betting and gambling, le-
gaal. Nog eens hetzelfde bedrag wordt illegaal
gegokt. Als gokkers verslaafd zijn aan gokken,
dan de sportcompetities aan het gokgeld.

Maar in 2016 is na bijna een eeuw verbod
van gokken op de grote Amerikaanse compe-
tities de ban opgeheven en sindsdien hebben
de NBA en NFL zich zelfs ingekocht bij de
marktleiders van het sportgokken. Omdat de
VS honderd jaar voorsprong hebben in het re-
guleren van sport is het interessant om hun
beweeg redenen tegen het licht te houden.
Laten we deze business tegen de borst druk-
ken, zeggen ze daar, dan zitten we op de eer-
ste rij om de zaak te controleren.
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Gokkantoren als Betway zijn nauw verbonden met het Belgisch voetbal, zoals hier in 
het Vanden Stockstadion in Anderlecht. © PHOTO NEWS

Tia Hellebaut schuift vermoe-
delijk een plek op in het eind-
klassement van het hoogsprin-
gen op de Olympische Spelen
van 2012. De Antwerpse, die tij-
dens de Spelen al zwanger was,
finishte als vijfde in Londen
maar gisteren legde het Inter-
nationaal Sporttribunaal (TAS)
de Russin Svetlana Sjkolina, die
brons greep, een schorsing van
vier jaar op. Zij is, net als olym-
pisch kampioen Ivan Oechov
bij de mannen, schuldig bevon-
den aan betrokkenheid in het
door de Russische overheid ge-
leide dopingsysteem. Sjkolina,
die wel nog in beroep kan gaan,
zal allicht ook haar wereldtitel
van 2013 mogen inleveren. 

Tia Hellebaut alsnog
vierde in Londen 2012

Anna Tsjitsjerova kroonde
zich in Londen tot olympisch
kampioene hoogspringen. De
Russin won ook brons in 2008,
toen Hellebaut goud pakte.
Tsjitsjerova moest die medaille
van Peking afstaan toen sporen
van het verboden turinabol wa-
ren ontdekt. Afwachten of
Tsjitsjerova voor 2012 buiten
schot blijft. Zo niet mag Helle-
baut zich opmaken voor een
tweede medaille. (VH)

Skilegende
Lindsey Vonn
stopt na WK

De Amerikaanse Lindsey Vonn
houdt het competitieskiën na
het WK in het Zweedse Are voor
bekeken. Dat maakte ze giste-
ren op Instagram bekend. De
34-jarige Vonn sukkelt al lang
met knieblessures. “Het is de
moeilijkste beslissing uit mijn
carrière, maar na de afdaling en
de super-G volgende week op
het WK stop ik.” Vonn heeft 82
wereldbekerzeges op haar pal-
mares staan, won vier keer de
algemene wereldbeker, werd
olympisch kampioene afdaling
in 2010 en wereldkampioene
afdaling en Super-G in 2009. 
Alleen de Zweed Ingemar 
Stenmar won meer wereld -
bekerraces (86). (VH)

De Russin 
Svetlana Sjkolina,
die brons pakte 
in 2012, is vier jaar
geschorst wegens
doping

brengst. Met een gemiddeld jaarsalaris van zo’n
2,5 miljoen euro verdienen ze minder dan de
honkballers (3,9 miljoen) of basketballers (6,8
miljoen), terwijl de NFL de rijkste sportcompeti-
tie ter wereld is (11 miljard).

Le’Veon Bell (26) is een van de beste American
footballers op de running back-positie, de speler
die al rennend met de bal onder zijn arm terrein
moet winnen. Dit seizoen was hij de eerste die
het aandurfde een heel seizoen niet te spelen
voor zijn club, om zichzelf transfervrij te maken.
Een gok, want Bell kreeg er boetes van ruim
700.000 euro per week voor. Hij verscheurde
een deal van ruim 12 miljoen, hopend dat er
straks in het voorjaar een club is die hem wel
het megacontract voorschotelt waar hij op aast.

Bell kreeg bijval van collega-spelers. San Fran-
cisco 49ers-speler Richard Sherman ging op Twit-
ter deze week nog in discussie met een fan die
zei dat het moeilijk was sympathie te hebben
voor multimiljonairs die meer miljoenen willen.
“Maar je hebt dus wel sympathie voor miljar-
dairs”, bitste Sherman, refererend aan de steen-
rijke clubeigenaren.

Ronald Buijs, die zes jaar directeur was van
American footballclub Amsterdam Admirals en
tal van NFL-spelers onder contract had, kan de
actie van Bell begrijpen. “Spelers hebben weinig
tijd om geld te verdienen. Een loopbaan duurt
gemiddeld nog geen vier jaar.” Blessures maken
in de gewelddadige sport vaak voortijdig een
einde aan carrières. Of an-
ders dreigt vervanging
door de jongere garde. 

Volgens Buijs is het in-
teressanter om te kijken
of de actie van Bell navol-
ging krijgt, als blijkt dat hij
krijgt wat hij wil. Dan heb-
ben sterspelers een ma-
nier om het van bovenaf
gereguleerde transferbeleid van de competitie te
omzeilen. De NFL is met salarisplafonds en spe-
ciale contracten op zo’n manier ingericht dat
sterspelers zo eerlijk mogelijk verdeeld zijn over
clubs. Zo blijft de competitie gelijkwaardig, wat
een pijler is onder de populariteit van de sport.
De afgelopen twintig jaar waren er twaalf ver-
schillende Super Bowl-winnaars.

Buijs: “Als ze allemaal Bell gaan kopiëren, zal
de competitie uiteindelijk wel ingrijpen. Plus:
zo’n actie is wel echt alleen voorbehouden aan
de grote jongens, hoor. Je wordt er niet populair
mee, tenzij je talent buiten kijf staat.”

VEEL BLESSURES
Spelers lopen elke wedstrijd het risico gebles-
seerd te raken. Een NFL-wedstrijd is een veldslag.
Gemiddeld waren er dit jaar 6,6 blessures per
wedstrijd. Ter vergelijking: bij het WK voetbal is
dat 1,7 per duel. Vaak betekent een blessure het
einde van het seizoen, dat slechts vijf maanden
duurt. De 1.696 spelers (32 clubs, 53 spelers per
team) scheurden dit seizoen 57 kruisbanden, 131
kniebanden en vrijwel elk weekend brak iemand
een been of arm. Het is voor fans, coaches en ei-
genaren de normaalste zaak van de wereld. Maar
spelers stuit deze praktijk steeds vaker tegen de
borst.

Seattle Seahawks-veteraan Earl Thomas kon
het afgelopen jaar niet eens worden met zijn
team over een verlenging van zijn aflopende con-
tract. Als 29-jarige speler zocht hij naar meer ze-
kerheid dan zijn club hem wilde geven. Hij be-
sloot toch te spelen, om zo zijn contract op het
veld af te dwingen. Al in de derde wedstrijd van
het seizoen ging het mis. Hij brak zijn been. Ter-
wijl hij van het veld werd gereden op een bran-
card stak hij een middelvinger op richting zijn
team. Hij voelde zich in de steek gelaten.

Dat NFL-clubs hun spelers weinig zekerheid
bieden, wekt al langer wrevel. Het is de enige
sportcompetitie in de VS waar het geld in con-
tracten niet volledig gegarandeerd is. Deals staan
vol met clausules. Russell Okung, verdediger van
de LA Chargers, pleitte afgelopen zomer voor ge-
garandeerde contracten. “Ik zal nooit begrijpen
hoe het miljardairs is gelukt om het publiek te
overtuigen van het feit dat spelers, die elke week
hun lijf op het spel zetten, ondankbaar zijn”,
schreef hij op Twitter.

Spelers staan vaker stil bij hun gezondheid
sinds bekend is dat ze ernstige hersenschade kun-
nen oplopen door de dertig tot vijftig klappen
die ze per wedstrijd tegen hun hoofd krijgen.
Eind 2015 vond een groep hersenonderzoekers
uit Boston bij 96 procent van een groep overle-
den NFL-spelers de hersenziekte (CTE). Het was
de eerste keer dat het verband tussen hersen-
schade en de klappen op het hoofd wetenschap-

pelijk werd aangetoond.
Dit seizoen telde de

NFL 135 hersenschuddin-
gen in 256 wedstrijden.
Hoe de competitie de ko-
mende jaren de gezond-
heid van de spelers agen-
deert, zal volgens
American footbalkenner
John Mahnen de toekomst

van de sport bepalen. Mahnen kent de sport van
alle kanten; als Amerikaan groeide hij met de
sport op, hij liep in de jaren 90 stage bij de club
Denver Broncos en werkte daarna voor de NFL.

Met verwondering las hij vorige week een ar-
tikel van sportmagazine ESPN, waaruit bleek dat
er nog maar één verzekeraar is die zaken wil
doen met de competitie. De rest blijft weg van
de sport uit vrees voor toekomstige schadeclaims,
als het verband tussen hersenschade en hersen-
schuddingen verder wordt uitgediept.

Mahnen: “Ze hebben ook problemen met het
vinden van helmfabrikanten vanwege rechts -
zaken. Probeer maar eens American football te
spelen zonder helm. Dat wordt lastig. De NFL is
een bedrijf van 11 miljard euro. Maar als je geen
verzekeraar hebt, ben je met een paar rechts -
zaken zo door dat geld heen.” Volgens hem ont-
komt de sport er niet aan op korte termijn dras-
tische regelwijzigingen door te voeren.

De komende vier jaar zijn cruciaal, meent hij.
Er is een mentaliteitsverandering voor nodig.
Mahnen: “Bij spelers is dat aan het ontstaan. Nu
is het zaak aan fans en journalisten hetzelfde te
beseffen, accepteren en vooral ook te omarmen.”

Super Bowl
Maandagochtend om 00.30 uur op Eleven Sports

opstand

‘Spelers hebben weinig tijd
om geld te verdienen. Een

loopbaan duurt gemiddeld
nog geen vier jaar’

RONALD BUIJS
KENNER VAN AMERICAN FOOTBALL

Als je vraagt waar mijn thuis ligt, dan 
zeg ik Madrid. Ik lééf als een Madrileen:
laat eten, laat gaan slapen, soms om 1 uur

THIBAUT COURTOIS, DOELMAN REAL MADRID

De sportwereld
zit niet te
wachten op 
een ban op
reclame voor
sportwedden -
schappen. 
Als gokkers
verslaafd zijn
aan gokken,
dan de sport -
competities aan
gokgeld
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