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Gokreclame

D at was een onliberale zet, van een liberale mi-
nister nog wel, dat voorstel om gokreclame af 
te scha� en. De liberale premier gaf hem na-
dien rugdekking. Moeten die liberalen niet te 
allen tijde tegen betutteling zijn? En dan toch 
het gokken - of althans de reclame voor gok-
ken - aan banden willen leggen?

Laten we wel wezen, liberaal of niet, Frans-
talig of Nederlandstalig, meerderheid of oppositie: er 
is geen enkele goede reden om gokreclame niet te 
verbieden. Niet in het straatbeeld, niet op de bus, op 
de tram, op de tv, of in de sport. Gokken is het nieu-
we roken, een pest. Het verspreidt zich als een virus 
en tast het maatschappelijk weefsel aan omdat de 
nevenschade van gokverslaving generaties lang door-
werkt.

Ik heb nog nooit op de Lotto gespeeld, maar de 
Lotto of een kraslot kopen is iets compleet anders, 
leerde de baas van de Nationale 
Loterij ons. Ben ook nooit in een 
casino binnengestapt. Wel één 
keer balletje-balletje gespeeld in 
Manhattan, en natuurlijk eerst 
20 dollar gewonnen, goesting ge-
kregen, en daarna 100 verloren. 
Finaal 80 dollar in de min.

Ik wist dus niet wat gokken 
was, tot die ene dag op de pers-
tribune van Club Brugge toen ik 
haast niks van de wedstrijd heb 
gezien. Kort na de aftrap was 
mijn oog gevallen op het scherm 
van de collega een rijtje lager. Ik 
zag veel kleurtjes, allemaal cijfertjes en andere data 
passeren en ik dacht: zo, die moet ik even aanschie-
ten want die heeft onlinedata over de aan de gang 
zijnde wedstrijd en die wil ik ook.

Even later slaakte hij een gilletje: oui, gagné. Zijn 
collega naast hem klopte hem op de schouder. Supèr, 
100 euro. En toen zag ik het pas: hij gokte online op 
de volgende gele kaart, op de volgende corner, op de 
uitslag, op om het even wat, in Brugge, maar ook op 
andere velden. Meer dan twintig keer zag ik hem op 
de knop drukken waarmee hij geld inzette op wat er 
volgens hem zou gebeuren.

Het alarm bij de politiek is voor het eerst afgegaan 
in de lange hete zomer van de World Cup van 2018, 
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. In de play-o� s van 2019 wer-
den 140.000 nieuwe accounts geopend en werd da-

gelijks voor 4,2 miljoen euro ingezet. Dat was het uit-
gesteld e� ect van een tsunami aan gokbedrijven 
vermomd als voetbalsponsors.

Jaar na jaar wordt meer gegokt en door steeds 
meer jongeren. Niet alleen op voetbal, naar het 
schijnt ook op paardenwedrennen, wie weet zelfs op 
de duiven. Er is geen enkel objectief argument om 
geen paal en perk aan gokken te stellen. Het voetbal 
argumenteert dat 12 procent van zijn sponsoring van 
sponsoring van gokbedrijven komt. Het wielrennen 
schat dat het meer is, maar zoals steeds is het wiel-
rennen niet bereid om bedragen te noemen.

Het voetbal heeft wel gelijk als het zegt dat het een 
keer mag ophouden hoe zij worden geviseerd. Of be-
ter: het moet niet ophouden, wat scheef is gegroeid 
moet recht worden getrokken. Maar het voetbal 
heeft wel gelijk dat door die aankondigingspolitiek 
een stuk � nanciële grond en dus bedrijfszekerheid 

wordt weggeslagen. Dat moet an-
ders. Eerst was er corona, daar-
bovenop kwamen de vermeer-
derde sociale lasten, en misschien 
gaan straks ook nog de belasting-
voordelen op de schop en en pas-
sant wil men nu ook nog eens de 
gokreclame bannen.

Wat nog aan misstanden over-
blijft, is de import-export van 
niet-EU-spelers die nauwelijks on-
derworpen zijn aan een instapsa-
laris. Weeral, geen weldenkend 
burger die verder kijkt dan zijn 
voetbalneus lang is die niet wil 

dat scheefgetrokken toestanden recht worden. Ook 
in het voetbal zijn ze daar stilaan van overtuigd, 
maar dan wel met een plan. Geef het voetbal de tijd 
om zich aan te passen, geef het perspectief, kom met 
een objectief waar je als maatschappij en voetbal-
competitie over drie tot vijf jaar wil landen.

Ten derde maal: er is geen objectieve reden om 
het niet te doen, maar pas wel op dat je de doos van 
Pandora niet opent door de Nationale Loterij ver-
schillend te behandelen voor het gokken. Dat wordt 
gegarandeerd een gang naar de Raad van State, een 
Europese klacht bij medediging en desnoods een lan-
ge procedure bij het Europees Hof.

Hou ten slotte ook rekening met de rest van de Bel-
gische/Vlaamse sport. Het voetbal zal het wegvallen 
van gokreclame wel overleven, zoals ooit het wegval-
len van de sigarettenreclame. Veel andere sportstruc-
turen en veel minder fortuinlijke en meestal olympi-
sche sporten kunnen niet zonder de gelden van de 
Nationale Loterij.

Wat scheef is 
 gegroeid moet recht 
worden getrokken, 
maar geef het voet-
bal de tijd om zich 
aan te passen, geef 

het perspectief

Sporting Charleroi is een van de vele ploegen die met gokreclame op het truitje spelen. © PHOTO NEWS 

Lazio toont concrete interesse 
voor Casper Nielsen
De strijd om Union-middenvel-
der Casper Nielsen (28) is losge-
barsten. Club Brugge won infor-
matie in over de Deen, maar die 
wil naar het buitenland. Onder 
meer het Italiaanse Lazio is con-
creet geïnteresseerd. 

Een seizoen als dat van Niel-
sen, dat blijft niet onopgemerkt. 
De sterkhouder van Union ge-
niet belangstelling uit diverse 
competities, onder meer uit de 
Engelse Premier League en 
Frankrijk. Vooral het Italiaanse 
Lazio zou de middenvelder ko-
mende zomer graag aan de se-
lectie toevoegen. 

Ook bij Club Brugge, dat net 
twee keer de maat nam van Uni-
on, staat Nielsen op de lijst, 
voorlopig zonder meer. Geen 
wonder dat de Bruggelingen 
ook in de entourage van Nielsen 
informatie inwonnen. Dat ge-
beurde in de aanloop van beide 
sleutelduels in play-o�  1. Blauw-
zwart houdt rekening met het 
vertrek van Ruud Vormer en 
kan los daarvan, mede door de 
blessure van Mats Rits, verster-
king gebruiken op het midden-
veld. Nielsen heeft echter een 
duidelijke voorkeur voor het 
buitenland. (TTV)

Marco Kana in de match tegen 
Union. ‘Ik ben nu fysiek wel 
klaar voor de A-kern.’ 
© PHOTO NEWS

Kana: ‘Natuurlijk 
geloven we nog in 
die tweede plaats’

De troepen van Vincent Kompa-
ny zijn na een zes op zes tot op 
vier punten van Union gena-
derd en houden bij winst zon-
dagavond in het Lotto Park 
(18u30) zelfs nog uitzicht op de 
tweede plaats. Die zou de re-
cordkampioen een ticket voor 
de derde voorronde van de 
Champions League opleveren.

Marco Kana, de nieuwe pa-
tron op het middenveld bij An-
derlecht, gelooft er (in een ge-
sprek met Het Laatste Nieuws) 
alvast nog in. “We zijn Ander-
lecht! Natuurlijk geloven we dat 
het kan. Sinds die match op Uni-
on is onze mentaliteit veran-
derd. We zijn opnieuw hongerig 
en we willen meer, dus wij gaan 
vol voor die tweede plaats.”

Sinds de Champions’ Play-
O� s is Kana incontournable bij 
paars-wit. Maar hij heeft wel tot 
dan moeten wachten en was 
zelfs helemaal uit beeld verdwe-
nen. Hoe kwam dat? “Ik maakte 
heel vroeg mijn debuut, op mijn 
17de. Dat was misschien te 
vroeg. Mijn lichaam was fysiek 

Terwijl Club Brugge zich 
zondagnamiddag met een 
overwinning op het veld van 
Antwerp voor de derde keer 
op rij tot landskampioen 
kan kronen, bikkelt Ander-
lecht met Union om de 
tweede plek.

niet klaar voor de impact van de 
zware trainingen en de mat-
chen, de stap van de beloften 
naar de A-kern was zwaarder 
dan ik dacht. Daardoor sukkel-
de ik vaak met kleine kwaaltjes. 
Mentaal zeer lastig, want in de 
jeugd raakte ik geen enkele keer 
geblesseerd. Nu ben ik fysiek 
wel klaar.”

Bij een gelijkspel of een ne-
derlaag in Antwerp moet Brug-
ge hopen dat Union niet beter 
doet op Anderlecht. Anders valt 
de beslissing pas volgende week 
zondag (22 mei). Club Brugge 
speelt dan thuis tegen Ander-
lecht en Union ontvangt Ant-
werp. (HLN/DM)

zoeken.” De � nanciële mogelijk-
heden van de club spelen een 
rol in die onderhandelingen, 
maar ook het feit dat twaalf spe-
lers hun laatste contractjaar in-
gaan. “Er zijn in het verleden 
dingen gebeurd die je niet een-
twee-drie opgelost krijgt”, aldus 
Vanhaezebrouck. (RN)

Vanhaezebrouck countert 
geruchten over Antwerp
Als AA Gent morgen niet ver-
liest in Genk, pakt het de eind-
zege in de Europe Play-o� s. 
Slaagt Hein Vanhaezebrouck in 
zijn opzet, dan is Antwerp me-
teen verzekerd van Europees 
voetbal. Vanhaezebrouck coun-
tert de geruchten dat Antwerp 
contact met hem gezocht zou 
hebben. “Ofwel zijn ze bij u ge-
komen, ofwel bij de voorzitter, 
ofwel bij Michel (Louwagie), 
maar niet bij mij.”

Vanhaezebrouck onderhan-
delt verder met AA Gent. “Dat 
kan wel eventjes duren, maar je 
moet daar ook niet meer achter 

Vanhaezebrouck: 
'Er zijn dingen 
gebeurd die je niet 
een-twee-drie 
opgelost krijgt'


