FACTSHEET
Gokken in de sport

sportweddenschap (de; pen)

DE CIJFERS
Bij een onderzoek rond gokken in de sport door VAD
en UGent in 2019-2020 bij 817 sportclubleden vanaf 16
jaar werden volgende cijfers genoteerd:
•

•
•

Leden van sportclubs nemen 5,5 keer meer deel aan
sportweddenschappen
in vergelijking met de
algemene bevolking (rapportage over de laatste 12
maanden).
Leden van sportclubs hebben 10 keer meer kans op
risicovol gokken dan de algemene bevolking.
Het overgrote deel (2/3e) van de leden van de
sportclub gokte NIET in het afgelopen jaar.

Meer dan 4/5e (83%) van de clubleden die het laatste
jaar gokten weet niet waar hulp te vragen indien hij/zij
gokproblemen zou ondervinden. Ongeveer 1% zocht
het voorbije jaar hulp voor zijn/haar eigen
gokproblemen.
Meer weten? Lees het artikel en raadpleeg het
onderzoeksrapport

ENKELE FEITEN
•
•
x

Sportexpertise heeft geen invloed op winst/verlies bij
sportweddenschappen.
Kennis van sport geeft een vals gevoel van controle.

•
•

•

Je maakt meer kans op verlies dan op winst.
Uiteindelijk wint het gokkantoor altijd.
We onthouden winst beter dan verlies. Een serie van
vage verliezen verdwijnt gemakkelijk op de
achtergrond bij een levendige winstervaring.
Een gokstoornis wordt ook wel een onzichtbare
verslaving genoemd. Alle online mogelijkheden om te
wedden maken gokken minder zichtbaar. Taboe en
schaamte zorgen ervoor dat mensen met
gokproblemen dit vaak lang verborgen houden voor
hun omgeving en vaak zeer laat hulp zoeken.

WAT ZEGT DE WET?
• Deelnemen
aan
sportweddenschappen
verboden onder 18 jaar.

is

• Kansspelen zijn verboden zonder vergunning. Als
sportclub mag je geen sportweddenschappen
inrichten.
• Reclame voor kansspelen is onderworpen aan
heel wat regelgeving. Zo is reclame en sponsoring
op uitrusting en materiaal van minderjarige
sporters verboden.
• Het is verboden om deel te nemen aan kansspelen
als je een rechtstreekse invloed kan hebben op
het resultaat ervan. Bij twijfel is het aangeraden
om niet deel te nemen.
• Meer info over de kansspelwet lees je hier:
Wetgeving gokken
• Bij vragen over de kansspelwet, kan je de
Kansspelcommissie contacteren.

KENNISPLATFORM SPORT VLAANDEREN – JANUARI 2022

“gewed op of geld gespendeerd aan wedden op
sportwedstrijden, dit omvat ook pronostieken
(zowel online als offline)”

Profiel risicovolle sporters:
“ jonge mannen verbonden aan een teamsport”

GOKKEN IS NOOIT
ZONDER RISICO

TIPS
VOOR
SPORTCLUBS
•

•

•

•

FEDERATIES

EN

Sta stil bij de vraag: ‘Hoe staat onze federatie of club
t.o.v. het thema gokken?’ (visie). Maak aan je leden
kenbaar welk standpunt jouw federatie en club
innemen met betrekking tot gokken.
Zet afspraken en regels op papier: wat mag en wat mag
niet in de club? Zorg daarbij dat de sportbeleving
centraal
staat
en
organiseer
geen
sportweddenschappen in je sportclub. Je kan strenger
zijn dan de wet, maar niet milder.
Denk bewust na over de sportomgeving: creëer een
positief klimaat, waarin de gezondste keuze, de
gemakkelijkste is. Houd sportweddenschappen uit de
leefwereld van jongeren en jongvolwassenen. Sport is de
grootste focus voor reclame door de gokindustrie.
Reclame en sponsoring normaliseren gokken. Denk dus
twee keer na vooraleer met een kansspeloperator in zee
te gaan...
Verwijs door en maak het hulpverleningsaanbod bekend
in jouw federatie en sportclub.
 www.gokhulp.be Info & zelftests, online zelfhulp
en online begeleiding
 druglijn.be Info & zelftests, gokcalculator, eerste
advies, luisterend oor, hulpopties
 Aanvraag toegangsverbod (casino's, de
speelautomatenhallen en
weddenschapskantoren)

TIPS BIJ VERMOEDEN
GOKPROBLEMEN

VAN

• Ga in gesprek als je vermoedt of ondervindt
dat iemand in de problemen geraakt met
gokken. Toon je bezorgdheid en luister.
• Tips voor personen die deelnemen aan
sportweddenschappen kunnen zijn:
• Bepaal op voorhand hoeveel geld je
wil spenderen
• Speel enkel met geld dat je kan
missen
• Houd je uitgaven bij
• Stel limieten in om je verlies te
beperken
• Probeer verlies niet terug te winnen
• Focus op het spel, niet op je winst. Als
je wil wedden op sport: doe het enkel
vóór de match. Zo kan je tijdens de
wedstrijd genieten van de sport zelf

MEER WETEN?
Beluister de podcast van Sport Vlaanderen.
Volg de online cursus ‘Productinfo: gokken’ van de
VAD.
Wil je met jouw sportclub, federatie of lokaal bestuur
iets ondernemen rond het thema gokken?
Contacteer vad@vad.be / 02 422 03 06

COLOFON
De respondenten kregen een toonlijst van 60 sport- en

De factsheet ‘Gokken in de sport’ is een uitgave van Sport Vlaanderen, tot standbeweegactiviteiten
gekomen via een samenwerking
aangebodentussen
diede diensten
ze konden
van het Kennis- en innovatiecentrum (KICS) en het Vlaamse expertisecentrum alcohol
en
andere
drugs
(VAD)
aankruisen. Aanvullend werd ook de optie ‘andere’ en

‘geen sport beoefend’ aangeboden

Het volledige rapport over de bevraging over sportweddenschappen onder leden en medewerkers van sportclubs kan je raadplegen
via het onderzoeksrapport op de website van de VAD.
Eindredactie factsheet: Sport Vlaanderen - KICS
Verantwoordelijke Uitgever: Philippe Paquay, Agentschap Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
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Gokken kan problemen veroorzaken op verschillende
vlakken: financieel, problemen op werk of school, sociale
problemen en verslaving. Maar als sportorganisatie kan je
toch de risico’s beperken.

