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NOC*NSF heeft de subsidiekraan voor kleinere sportbonden behoorlijk dichtgedraaid. Daarmee is een groter 
risico ontstaan dat bij sporten als basketbal, handbal en badminton matchfixing de kop opsteekt.  Contracten 
afsluiten met wedkantoren levert in sommige gevallen meer op dan een tv-contract.  DOOR JOHAN VAN 
BOVEN 

Het Nederlandse basketbal was nog niet zo heel lang geleden op sterven na dood. Eind vorig jaar maakte 
sportkoepel NOC*NSF bekend meer geld te stoppen in sporten waarmee op de Olympische Spelen van Rio 
de Janeiro in 2016 medailles kunnen worden binnengesleept. Zwemmen, zeilen, judo, hockey en roeien krij-
gen meer geld dan ze al ontvingen en dat gaat ten koste van kleinere sporten als basketbal, volleybal, bad-
minton en ijshockey. 

Zo kwamen onder meer de Nederlandse Basketbalbond (NBB) en de Federatie Eredivisie Basketbal (FEB) 
in moeilijkheden. Vanwege geldgebrek moest zelfs de stekker uit het nationale basketbalteam worden ge-
trokken. Totdat plotseling betaalzender Sport1 zich als sponsor opwierp, zodat de ploeg `gewoon' kon mee-
doen aan de kwalificatie voor het EK van 2015. 

Maar ook de clubs moesten op zoek naar geldschieters. De FEB zag een samenwerkingsverband met we-
reldwijde exploitanten van sportweddenschappen als mogelijkheid om op een nieuwe manier geld te genere-
ren. Zodra de contracten definitief worden afgesloten, zijn wedstrijden van de Nederlandse basketbalcompe-
titie in het buitenland via livestreams op internet te zien terwijl mensen geld in kunnen zetten op de duels. 

 Naast een vast bedrag zal de FEB vermoedelijk een extra percentage krijgen van het geld dat wordt vergokt 
op Nederlandse wedstrijden , zegt Ben van Rompuy. De Belg is als onderzoeker verbonden aan het T.M.C. 
Asser Instituut uit Den Haag, dat begin volgende maand een rondetafeldiscussie organiseert over de per-
spectieven en uitdagingen van online sportweddenschappen voor de Nederlandse sport.  Door de beschik-
baarheid van livebeelden worden veel hogere gokomzetten gegenereerd. Eigenlijk nodig je mensen dus uit 
zo veel mogelijk te gokken op wedstrijden uit de eigen competitie. Want op die manier komt er meer geld 
binnen. Contracten afsluiten met wedkantoren levert in sommige gevallen veel meer op dan een tv-contract.  

Dat daarin een gevaar schuilt, bleek vorig jaar in Frankrijk. In september werd een aantal spelers van hand-
balclub Montpellier verhoord door de politie omdat ze ervan werden verdacht op hun eigen wedstrijden te 
gokken. Onder hen was ook handbaltopper Nikola Karabatic. Hij en zijn ploeggenoten gaven toe dat ze geld 
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hadden ingezet op duels van hun eigen club, maar ontkenden dat ze uitslagen hadden beïnvloed zoals bij de 
verrassende nederlaag tegen laagvlieger Cesson-Sevigne. Familieleden van Karabatic hadden voorafgaand 
aan dat duel grote bedragen ingezet op een nederlaag van Montpellier. De handballers kwamen er vanaf 
met een schorsing van een maand. 

In Nederland is het officieel nog niet toegestaan om te gokken op wedstrijden, maar via websites van buiten-
landse gokexploitanten kan iedereen een gokje wagen op bijna alle Nederlandse sportevenementen. Als er 
livebeelden bij worden getoond, is de gokomzet vijf tot tien keer zo hoog. De regeringspartijen VVD en PvdA 
hebben het legaliseren van online wedden op wedstrijden weer op de agenda gezet om zo illegaal gokken 
het hoofd te kunnen bieden. 

De Federatie Eredivisie Basketbal ziet niet in waarom ze zouden wachten met het in zee gaan met buiten-
landse wedkantoren.  In het buitenland wordt al enige tijd op onze wedstrijden gegokt , zegt FEB-voorzitter 
Henk Reekers.  Na een rondgang langs de clubs kregen we te horen dat er al járen mensen met een Azia-
tisch uiterlijk op de tribunes zitten die met hun iPhone allerlei zaken doorgeven die tijdens de wedstrijden 
gebeuren. Volgens onze informatie wordt er vanuit Hong Kong gegokt. We zijn ons toen gaan afvragen wat 
daar op tegen is. Moeten wij ons belerende Nederlandse vingertje weer opsteken naar het buitenland? Er 
wordt blijkbaar geld verdiend aan onze sport, zonder dat we daar zélf iets aan overhouden. Dus kunnen we 
er zelf maar beter aan meedoen.  

Het was overigens niet de oorspronkelijke insteek van de basketbalfederatie om geld te verdienen aan 
livestreams. Er werd gezocht naar een manier om wedstrijden live op de websites van de clubs uit te zenden 
en met speciale cameratechnieken spelers te herkennen en hun verrichtingen te registreren. In de zoektocht 
naar een partner op dat gebied, stuitte Reekers op een wedorganisatie. 

De voorzitter is niet bang dat zijn sport extra gevoelig wordt voor matchfixing als de deal doorgaat.  Het ge-
beurt in alle sporten, dus ik ga niet beweren dat het basketbal schoon is. Maar ik denk wel dat onze sport 
zich minder voor matchfixing leent dan sporten waarbij veel minder wordt gescoord. In het basketbal worden 
zo veel punten gemaakt; dat is nauwelijks te beïnvloeden. Bij voetbal kan een keeper de bal door zijn han-
den laten glippen, maar als een basketbalverdediger dat doet betekent het nog niet dat het de tegenstander 
een score oplevert. Momenteel experimenteren we nog met de livestreams van onze wedstrijden, maar we 
hebben nog geen enkel contract getekend. We willen het eerst juridisch volledig dicht hebben getimmerd. 
We kunnen het ons niet veroorloven om in een schandaal te belanden.  

Twee clubs zijn daar juist bang voor. Apollo Amsterdam en GasTerra Flames uit Groningen vinden het maar 
niets dat het Nederlandse basketbal straks in één adem wordt genoemd met gokken op sportwedstrijden. 
Reekers:  Als ze dat echt vinden, moeten ze ook geen Europa Cup-wedstrijden meer spelen. Want op die 
duels kan al tijden worden gewed. En in Nederland gaat het ook die kant op. Dus we kunnen maar beter nu 
alvast knowhow verzamelen in plaats van onze ogen te sluiten en ons afzijdig te houden.  

De basketbalclubs Apollo Amsterdam en GasTerra Flames, die in de Eredivisie tegenover elkaar staan, vin-
den het maar niks dat er op Nederlandse basketbalwedstrijden gegokt kan worden. FOTO: PRO SHOTS 
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