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Report: Gambling in Belgium
Opportunities and Risks associated with Online
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•
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Interviews
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Bron: https://www.gokkeninfo.nl/publiek/gokcijfersgokfeiten-de-wet/online-gokken-belgie
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Stef
•

Man van 46, gescheiden met 2 kinderen

•

Werkt als postbezorger (busje)

•

Altijd vroeg thuis, speelt in speelhallen.

•

Ik ben vroeg thuis van m’n werk. Altijd rond drie uur. Meestal ga ik na het werk naar het klasse 1
casino. Soms koop ik wat krasloten en deel ik ze uit aan m’n 11 jarige dochter of andere vrienden.

•

Ik speel alleen roulette. Die machines vertrouw ik niet, met roulette zie je de bal tenminste. Zelfs de
supervisor raadt me aan om uit de buurt van de machines te blijven.
•

Toen ik in 2008 begin was ik in een half jaar 500 Euro kwijt. Dus ik ging zoeken naar een beter
systeem. Dat heb ik gevonden. Je vogelt uit hoe de machine werkt. Sindsdien maak ik winst. Ik
snap niet wat andere mensen denken.

•

De laatste vijf jaar heb ik mijn uitgaven bijgehouden. Ik win normaal gesproken altijd geld, bij
elk bezoek. Gemiddeld zo’n 8 Euro per bezoek. Ik ga naar binnen met 40 en kom naar buiten
met 50 euro.

•

Deze maand heb ik 106 Euro verdiend, dus een gemiddelde van 17.7 Euro per bezoek. In totaal
heb ik 394 Euro gewonnen en we zijn pas in maart. Ik mik meestal op 1000 per jaar verdienen.
Ik houd gewoon van naar buiten lopen met winst. Het maakt niet uit of het 5 of 10 euro is.

•

Een tweede motivatie is ontspanning. Er is iets in het casino waar ik van ontspan. Misschien is
het het blauwe licht wel. Er zijn ook leuke Thaise meisjes.

•

Er zijn wel jaren geweest dat ik te veel speelde. Jaren waarin ik meer dan 365 keer in het
casino was. Op zich heb ik dat jaar wel 1700 Euro gewonnen, maar vorig jaar had ik 1800 euro
in maar 200 bezoeken.
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Maggy
•

Vrouw van 63

•

Middelbare schoolopleiding

•

Gepensioneerd, vrijwilliger in bibliotheek en
ziekenhuis

•

Ik gok niet echt. Ik ga niet naar casino’s.

•

Onze zoon gokt wel. We vinden het niet echt leuk dat onze zoon poker speelt, maar hij zegt
dat hij meestal wint. Ik hoop dat hij eerlijk is.
•

Ik gok niet echt, maar ik geef wel eens geld uit aan krasloten, EuroMillions, Presto, de
loterij en goedkope spelletjes via websites. Met Presto kan je kaartjes krassen met je
muis en het is goedkoop. Je wint ook maar weinig. Ook speel ik online Rummikub.

•

Mijn man is hier nu niet, maar als hij er was zou ik me een beetje schamen over mijn
speelgedrag. Zeker meerdere uren per dag. Misschien wel vier? Ik sta op met koffie,
check de email en dan ga ik spelen.

•

Ik heb vier verschillende accounts op de site zodat ik verschillende games kan spelen
voor de dagelijkse beloningen. Ik speel ook een aantal spelletjes op Facebook.

•

Ik maak ook houten sieraden. Maar hier kom ik vaak niet aan toe door het gamen. Het
lukt me niet om mijn gedrag te veranderen.
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Erik

•

•

30 jaar oud

•

Semi-pro poker player

•

Werkeloos

Ik ben afgestudeerd en ik zoek momenteel naar werk. Op dit moment komt mijn inkomen vooral uit
poker - en dat is niet heel veel. Ik speel al tien jaar poker, ook toen ik student was. Ik had een baan in de
horeca, maar ik ben gestopt omdat ik meer verdiende met poker en casino’s. Ik speel dagelijks poker, bij
Pokerstars, hoofdzakelijk. Dat is helemaal legaal. Niet elke website heeft poker en bij Pokerstars heb je
toegang tot een grotere poel spelers uit meerdere landen.
•

Ik speel op mijn laptop, met twee schermen eraan gekoppeld. Software gebruik ik niet zoveel
omdat mensen hun gedrag vaak veranderen naarmate het toernooi verder gaat. De statistiek kan
ook misleidend zijn. Soms speel ik met mijn vrienden samen. Dan zetten we de pokergame op een
groot scherm en wisselen we advies en tips uit. Officieel mag dat niet, van Pokerstars. Maar het
gebeurt.

•

Toen ik nog thuis woonde verstoorde het spelen soms mijn dagelijkse leven - bijvoorbeeld als het
etenstijd werd terwijl het toernooi nog bezig was. Daarom heb ik ooit een smartphone gekocht,
zodat ik door kon spelen terwijl het toernooi nog bezig was. Mijn ouders wisten ervan, maar erg
leuk was het niet.

•

Je mag eigenlijk ook niet gokken met bepaalde beroepen, zoals de politie. Dus wat mijn vrienden
bij de politie doen, is dat we naar Nederland gaan om het casino te bezoeken, als we als groep
willen spelen. Nederlandse casinos zijn veel efficiënter dan Belgische casinos, de staf werkt harder
en ze gebruik een schuurmachine. Dat scheelt tijd.

•

Ik vind de reclames onverantwoord. Ik heb de evolutie gezien sinds het begin: tien jaar geleden
waren er geen gokreclames. Nu zien we de odds in beeld tijdens de wedstrijden. Dit is gevaarlijk
voor mensen. Zeker als het onderscheid tussen gratis spelen en spelen voor geld vervaagt in de
apps.
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Jane
•

Vrouw van 31. Poker spelers & gamer

•

Universitair geschoold

•

Werkt vanuit huis, creatieve sector

•

Ik speel poker voor geld (Pokerstars, 888). Ik speel ook op Gameduell.nl.

•

Het echte leven is rommelig. In een spel heb je concrete resultaten: dat vind ik er leuk aan.
•

Op Gameduel heb je de ‘game of the day’, waar je 50 cent kan winnen zonder inzet van
echt geld. Daardoor kom ik er vaak terug.

•

Ik speel poker echt serieus voor geld. Gewoon gamen (Hearthstone) en Gameduell is
meer voor de ontspanning. Je bent even weg van je emoties en je problemen.

•

Ik speelde een tijdje te veel op Gameduell, maar dat was tijdens de periode dat ik
overspannen was op het werk. Misschien is dat wel het probleem voor verslaafde
mensen, dat ze geen andere betekenisvolle alternatieven meer hebben?

•

In online games is het niet altijd duidelijk hoeveel je uitgeeft. Mijn nichtje van vijf
ontvangt steeds berichten die haar aanmoedigen om nieuwe kleding te kopen in haar
game. We moeten continu uitleggen waarom we dat niet willen.

10/1/2019

8

Jenny
•

Vrouw van 39. Online casinos

•

Zelfstandig ondernemer (restaurant/café)

•

Problemen met haar bedrijf

•

Ik speel in online casino's, in gratis toernooien en ik wed op hondenraces. I heb accounts bij
Napoleon Games, Golden Vegas, Circus, Casino Belgium, Panache, Family Games, Carousel, Lucky
games, Blitz, Palladium games, Casino777, 777gaming, Supergame, Starcasino, Starbet… Moet ik
doorgaan?

•

Ik geloof niet echt in de Lotto, je winkans is te klein.
•

In online casino's heb ik soms enorm veel geluk gehad. Ik heb een keer 500 Euro gewonnen in
een toernooi. Hier won ik nog eens 666 Euro. Het nadeel is dat je het geld opnieuw moet
inzetten voordat je het er uit kan halen, dus na twee dagen was ik het weer kwijt. Raar
eigenlijk dat er dit soort onduidelijkheid in de sites zit, want de site is goedgekeurd door de
kansspelcommissie.

•

Ik denk dat alle online spelen gemanipuleerd worden door de casino's. Daarom wed ik graag
op sport, honden en paarden bijvoorbeeld. De honden zijn echt en er is geen manipulatie. Je
ziet continu berichten die vals zijn – bijvoorbeeld ‘Tommy heeft 5000 gewonnen’. Een uur later
zie je dat bericht weer.

•

Thuis spelen is makkelijk. In casino’s mag je niet meer drinken en roken, thuis wel. Het
langste wat ik gespeeld heb is twee dagen achter elkaar. Daar ben ik niet trots op.

•

Ik kan eigenlijk overall spelen, behalve in de land-based casino’s. Ik zat in
schuldhulpverlening dus ik mag niet naar binnen. Ik wordt eigenlijk continu gebeld, soms zelfs
vanuit Las Vegas. Het zijn aanbiedingen met bonus geld en promoties. Dat is toch niet
normaal?
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Amanda
•

Vrouw van 29. Voetbalwedstrijden

•

Post-universitair opleidingsniveau

•

Werkt op een universiteit

•

Ik houd van voetbal en ik zet in op voetbalwedstrijden. Dit verhoogt het plezier. Eigenlijk blijft m’n
speelgedrag continu gelijk.

•

Ik heb eigenlijk nog nooit geld op m’n account gezet, ik speel alleen met bonusgeld. Geld van een
account afhalen is überhaupt zeer complex, omdat je bonusgeld een aantal keer moet rondspelen
voordat het in ‘echt’ geld veranderd dat je van een account kan halen. Ze maken het expres ingewikkeld.

•

Als je wed zet je eerste je ‘echte’ geld in en daarna pas je bonusgeld. Daarom heb ik dit jaar geld
op de Oscars ingezet binnen de site, op een 100% zekere gok. In de tussentijd heb ik mijn
bonusgeld op een wheel-of-fortune gok gezet. Ik won. De winst kan je van de account halen, want
dat is dan weer wel echt geld.

•

Ik speel vooral bij bepaalde gelegenheden, maar m’n vriend speelt vaker. Hij gaat ook steeds meer
inzetten, naarmate de tijd vordert.

•

In de familie van mijn vriend is wedden compleet genormaliseerd. Zijn vader speelt ook. Met het
wereldkampioenschap wedt iedereen ineens op wedstrijden.

•

We maken soms accounts voor vrienden en familie om van hun bonusgeld te profiteren. Zij gaan
het toch niet doen. Soms levert dit problemen op omdat bedrijven zien dat we meerdere accounts
vanaf hetzelfde IP adres maken.

•

Ik ben zeker niet tegen online gokken, het is hartstikke leuk voor ons. Ik vind wel dat de bedrijven
ons te veel manipuleren. Bij Napoleon games kan je ‘levels’ up gaan. We spelen ons suf en we zijn
nog steeds geen niveau hoger. Dat creëert een verkeerd beeld dat meer spelen goed is.
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Volgens de interviews:
Risico’s en uitdagingen
• Bonussen worden als manipulatief ervaren, ook het rondspelen van geld.
• Online spelen is meer laagdrempelig, bereikt makkelijker jonge doelgroepen
(ook per ongeluk)
• Marketing en reclame kan uit de hand lopen (België)
• Gamification & big data kunnen eveneens manipulatief misbruikt worden
• Games en gokken gaan steeds meer in elkaar overlopen

Kansen:
• Nieuwe vormen van preventie worden mogelijk
• Inzicht bieden in totale winst en verlies
• Maximale inzet en uitsluiting handhaven, ook over sites heen
• Advertenties verschuiven naar vermaak, niet alleen winst
• Verhogen van zichtbaarheid informatie over risico’s
• Transparantie kan worden verhoogd in games, mensen vertrouwen ze niet
(zeker online)
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Mr. Green

Casumo

LeoVegas (oranje)
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