
Page 1 

 
1 of 1 DOCUMENT 

 
 

 
Spits 

 
6 maart 2013 woensdag 

 

Meer controle op gokken 
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Jupiler League en Topklasse live op sites wedkantoren 

AMSTERDAM  In navolging van de Eredivisie hebben ook de Jupiler League en Topklasse plannen om live 
beelden van hun wedstrijden aan buitenlandse gokkantoren te verkopen. De KNVB is niet bevreesd dat dit 
extra gevallen van matchfixing zal opleveren. Integendeel.  

 Transparantie is de beste beveiligingsmaatregel voor sportwedstrijden, hoorde ik vorige week maandag op 
een bijeenkomst van de FIFA , zegt Gijs de Jong, competitiemanager van de KNVB.  Als een wedstrijd door 
iedereen live bekeken kan worden, is het moeilijker voor een speler iets uit te halen dan tijdens een duel 
waar geen beelden en herhalingen van zijn. Als er bij de FIFA een vriendschappelijke wedstrijd wordt 
aangemeld die niet wordt uitgezonden, gaan daar direct alle alarmbellen af.  

Vandaag organiseert het T.M.C. Asser Instituut uit Den Haag een rondetafelgesprek over 'de perspectieven 
en uitdagingen van online sportweddenschappen voor de Nederlandse sport'. Ben Van Rompuy, als 
onderzoeker verbonden aan het instituut, beaamt dat er voordelen zitten aan het verkopen van live beelden 
aan gokkantoren.  In eerste instantie natuurlijk het geld dat het oplevert. Een bijkomend pluspunt is dat er 
een bepaalde vorm van controle op het gokken ontstaat. Er wordt sowieso gewed op sportwedstrijden, dus 
dan kun je er maar beter goed zicht op hebben.  

Van Rompuy haalt de Belgische Jupiler Pro League als voorbeeld aan. De hoogste voetbaldivisie van onze 
zuiderburen wordt sinds het begin van dit kalenderjaar gesponsord door online wedkantoor Unibet. In het 
contract is nadrukkelijk vastgelegd waar wel en niet op gegokt mag worden. 

 Ook in landen als Frankrijk en Italië bestaan dergelijke constructies , zegt de Belgische onderzoeker.  Zo is 
het in Frankrijk niet mogelijk om geld in te zetten op 'evenementen tijdens een wedstrijd', zoals het aantal 
gele kaarten of hoekschoppen. De wedkantoren zijn bovendien verplicht verdachte gokpatronen door te 
geven. Op die manier is er in Frankrijk een matchfixing-schandaal in het handbal aan het licht gekomen. Op 
die manier bouw je als sportbond een transparante relatie op met gokoperatoren, die op hun beurt geloof-
waardig willen blijven.  

In Europa is dat doorgaans geen probleem, met name omdat er geen extreem hoge bedragen ingezet kun-
nen worden.  De KNVB is meer ongerust over de Aziatische gokmarkt, waar het soms om gigantische vol-
umes gaat , zegt De Jong. Maar volgens Van Rompuy betekent dat niet dat er helemáál geen gevaar schuilt 



Page 2 
Meer controle op gokken Spits 6 maart 2013 woensdag  

in het live aanbieden van wedstrijdbeelden aan Europese wedkantoren.  Waar live wordt gegokt, bestaan nu 
eenmaal risico's op matchfixing.  
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