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Het verkopen van rechtstreekse wedstrijdbeelden aan buitenlandse gokwebsites is voor sportorganisaties 
financieel aantrekkelijk. Maar de associatie met matchfixing (het manipuleren van wedstrijden) zorgt voor 
terughoudendheid bij clubs en sponsoren.  

Vooral voor kleinere sporten is het verleidelijk om in zee te gaan met buitenlandse wedbedrijven.  Het gaat 
om substantiële bedragen , aldus Ben van Rompuy, senior onderzoeker internationaal en Europees sport-
recht aan het T.M.C. Asser Instituut.  In het voetbal verkoopt de eredivisie al jaren beelden aan buitenland-
se partijen. De topklasse en de eerste divisie oriënteren zich. Daar is nog koudwatervrees.  

Een stap verder is het Nederlandse basketbal, dat extra inkomsten goed kan gebruiken. Onderhandelingen 
tussen de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) en buitenlandse afnemers van livestreams zijn in een ver-
gevorderd stadium.  We zijn verbaasd over de enorme commotie die het teweeg brengt , vertelt FEB-
bestuurslid Jeroen van Veen.  In het voetbal, tennis en internationale basketbal gebeurt dit al. Toch worden 
wij er in de media als voorbeeld uitgelicht. Dat kan gevolgen hebben voor hoe wij ermee doorgaan. Het ima-
go van de sport is belangrijk.  

Geld inzetten tijdens wedstrijden wordt gestimuleerd door het aanbieden van live beelden.  Daar zijn risico's 
aan verbonden , weet Van Rompuy.  Het is moeilijker te monitoren dan weddenschappen die vooraf worden 
afgesloten.  

Uit angst voor het in de hand werken van matchfixing is een aantal basketbalclubs en sponsoren tegen het 
verkopen van de beelden.  Helaas worden altijd de risico's benadrukt, in plaats van de commerciële kansen , 
verklaart Van Veen.  Het is een heel grote industrie aan het worden, met partijen die veel geld willen investe-
ren in sport.  

De FEB speelt in op de actualiteit. In het regeerakkoord kondigen VVD en PvdA een modernisering van de 
kansspelwetgeving aan. Lotto en Toto hebben nu nog het alleenrecht. Doordat Nederlandse gokkers uitwij-
ken naar internationale goksites, lopen sportbonden en de schatkist veel geld mis. Op termijn worden twintig 
buitenlandse gokbedrijven toegelaten op de Nederlandse markt. Van Veen:  Als zij aan shirtsponsoring mo-
gen doen, kan dat clubs veel opleveren.  

In afwachting daarvan is het volgens hem `interessant' om livestreams aan tientallen digitale buitenlandse 
wedbedrijven te slijten.  Maar wij verwachten niet dat de zilvervloot binnenvaart , meent voorzitter Marcel 
Verburg van basketbalclub ZZ Leiden.  Het is klinkklare onzin dat dit het Nederlandse basketbal moet red-
den.  

Liever de realiteit omarmen dan negeren, vindt Verburg.  Buiten ons om wordt nu ook al gewed op Neder-
landse basketbalwedstrijden. Je kunt niet zeggen: dat willen wij niet. Daar is het fenomeen te groot voor. Je 
kunt maar beter er op een goede manier mee omgaan. Zodra het riekt naar illegaliteit, zullen wij niet mee-
werken.  
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Clubs kunnen controle creëren door samen te werken met gokoperatoren, stelt Van Rompuy.  Gereguleerde 
operatoren zijn verplicht melding te maken van verdachte gokpatronen. Een groter gevaar schuilt in het ver-
kopen van beelden aan grotere, niet in Europa geregistreerde gokbedrijven, bijvoorbeeld uit China. Daar kun 
je het tienvoudige inzetten en is er geen enkele vorm van controle.  

Met enige verbazing volgt hij de ophef in de basketbalwereld.  Over twee jaar hebben we die discussie niet 
meer. Een trein die vertrokken is, kun je niet tegenhouden.  
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