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❞
17 was hij pas, toen Jef voor het eerst met gok-
ken in aanraking kwam. “In het begin keek ik 
hoe mensen speelden op de bingo-automaat 
op café”, vertelt hij. “Toen ik ging werken en 
zelf geld verdiende, begon ik te spelen. Eerst 
met kleine bedragen. En dan won ik 10.000 
Belgische frank, zo’n 250 euro. Toen was dat 
heel veel geld. Beginnersgeluk, noemen ze 
dat. Door te winnen voel je je euforisch. En 
je gaat steeds meer spelen.”
Het bleef niet bij bingo op café. “De tweede 
stap waren speelautomaten in speelhallen. 
Terwijl mijn vrienden op stap gingen, zat 
ik daar. Met een pintje. Normaal wordt in 
speelhallen geen alcohol aangeboden, maar 
als goede klant kreeg ik het toch. En dat was 
mijn ontspanning. Met al het geld dat ik had, 
ging ik spelen. Soms gaf ik een beetje geld  aan 
mijn moeder. Maar dan ging ik het daarna 
terugvragen. Zij herkende het probleem van 
mijn vader. Papa, die intussen overleden is, 
was ook gokverslaafd. Soms was er thuis 
geen geld voor eten of voor verwarming. Hij 
ging met al ons geld gokken. Ik was dus heel 
nieuwsgierig naar wat daar nu zo speciaal 
aan was. Al steek ik het zeker niet op hem 
dat ik begonnen ben.”

Euforisch
Jef stortte zich na enkele jaren ook op sport-
weddenschappen. “Win 1 miljoen Belgische 
frank hing er aan één van die kantoren. Je 
moest dan tien wedstrijden invullen en als 
ze allemaal juist waren, won je geld. Maar 
ik had er altijd eentje mis. Telkens net niet 
gewonnen. Dus blijf je verder gaan. Dag 
en nacht was ik er mee bezig. Van de Bel-
gische competitie tot de Finse of Chinese. 
Overal zette ik op in. Je zet 50 euro in en 
wint 700 euro, soms 1.000 euro. Ook tijdens 
de wedstrijden kan je nog inzetten: nu gaat 
er een strafschop vallen of nu gaat die scoren. 
Elke seconde van de dag. Want als hier niet 
wordt gevoetbald, is er wel ergens een match, 
pakweg in Australië. Ik dacht dat ik echt 
álles van voetbal kende, maar ik hield geen 
rekening met de factor toeval. Bij voetbal 
hoort ook geluk.”
Het gokgedrag van Jef werd steeds proble-
matischer. “Na een tijd ging ik ook cocaïne 
gebruiken. Dat maakte de kick nog groter. 
Als ik iets won, was ik nóg euforischer. Soms 
had ik al 1.000 euro verspeeld maar won ik 
op het einde van de avond 400 euro. Ik was 
dan zo blij dat ik iedereen trakteerde. Dat ik 
eigenlijk meer geld verloren dan gewonnen 
had, besefte ik niet.”

Oplichten
Jef verspeelde meer dan hij won. “Hoeveel 

Bingo op café, gokken in speelhallen, 
sportweddenschappen... Jef*, een 38-jarige 
Limburger, is twintig jaar lang gokverslaafd 
geweest. “Elke euro die ik had, ging ik verspe-
len”, vertelt hij. Geld lenen, mensen oplichten, 
drugstransport: hij deed alles om te kunnen 
gokken. Maar sinds zeven maanden is hij in 
behandeling. “Het is een fantasiewereld. Je 
denkt dat je geld kan winnen, maar uiteinde-
lijk raak je alles kwijt.”

SOMS HAD IK AL 1.000 EURO 
VERSPEELD MAAR WON IK OP 
HET EINDE VAN DE AVOND 400 
EURO. IK WAS DAN ZO BLIJ DAT 
IK IEDEREEN TRAKTEERDE

“ Wanneer ik geld heb,  
begin ik te zweten”

LIMBURGSE GOKVERSLAAFDEN GETUIGEN

geld ik in het totaal heb op gegokt, wil ik 
niet weten. Maar er waren momenten dat ik 
75.000 euro in een jaar verspeelde. Heel mijn 
loon ging naar het gokken. Ik verdiende iets 
meer dan 1.000 euro per maand, maar ik gaf 
meer dan 2.000 euro uit. Op den duur ging 
ik mensen oplichten en bestelen. Ik ben een 
goedprater en ik kon altijd op één of andere 
manier geld ontfutselen. Ik deed triestig, 
vertelde dat mijn huisbaas mij op straat wilde 
zetten. En dan kreeg ik geld. Met dat geld 
ging ik weer spelen. Ik deed alles om aan geld 
te geraken, zelfs criminele feiten. Zo reed ik 
met drugs naar Duitsland: op zes uurtjes 
heen en terug en ik kreeg 4.000 euro. Geld 
dat in enkele dagen weer op was. Soms deed 
ik drie dagen aan een stuk niets anders dan 
gokken: in de speelhal, op sportwedstrijden... 
En ik voelde mij fantastisch. Want als je gokt, 
komt dezelfde stof in je hersenen vrij dan bij 
druggebruik. Je wordt er blij van.”
Maar die blijdschap is telkens maar voor 
heel even. “Ik raakte alles kwijt. Mijn auto, 
ik werd uit mijn huis gezet. Mijn familie die 
mij niet meer vertrouwde. Ik heb één keer 
een vriendin gehad, maar zij heeft mij laten 
staan. Als we afspraken voor een etentje, 
kwam ik niet opdagen. Omdat ik geen geld 
had. Of omdat ik aan het gokken was. Uit-
eindelijk heb ik het haar verteld. Maar enkele 
weken later is ze vertrokken. En dan ging ik 
nog meer bingo spelen om mij terug goed te 
voelen.”

Frustraties
Na twintig jaar heeft Jef zeven maanden ge-
leden de klik gemaakt: hij ging hulp zoeken. 
“Door de cocaïne en het gokken werd ik ook 
agressief. Op een bepaald moment was ik 
bingo aan het spelen en door de frustraties 
van het verliezen heb ik iemand in elkaar ge-
slagen. De volgende dag wist ik niets meer. Ik 
had een black-out. Ik ging terug naar het café 
en zag het bloed liggen. Ik had bloed op mijn 
hemd. Maar ik wist niet wat ik had gedaan. 
Toen besefte ik dat het vijf voor twaalf was.” 
“Ik werd opgenomen en sinds twee maanden 
ben ik in behandeling in een dagkliniek. Ik 
kom om de twee weken spreken met iemand 
van het CAD. En ik ga naar de Limburgse 
zelfhulpgroep gokken. Daardoor besef ik 
nog meer hoe fout een gokverslaving kan 
aflopen. Een man vertelde dat zijn vrouw 
niets van zijn probleem weet. We vroegen wat 
hij zou doen als zij het te weten komt. Zijn 
antwoord: zelfmoord plegen of misschien 
zelfs eerst haar van kant maken. Vaak is zelf-
moord de enige uitweg voor gokverslaafden. 
Ofwel doen ze zichzelf of hun familie iets 
aan, ofwel laten ze zich behandelen. Dat je 
hulp zoekt voor er een drama gebeurt, is heel 
belangrijk.”
“Ik ben heel blij dat ik in behandeling ben”, 
besluit Jef. “Ik ben clean nu en ik gok niet 
meer. Maar ik mis de euforie. Stoppen met 
gokken is trouwens veel moeilijker dan stop-
pen met cocaïne. De drang is er nog steeds. 
Wanneer ik geld heb of een bingo zie, dan 
krijg ik het warm en begin ik te zweten. Maar 
dan besef ik dat ik door het gokken alles kwijt 
ben. Het klinkt allemaal mooi. Maar het is 
een fantasiewereld.”

BINGO, SPORTWEDDENSCHAPPEN EN SPEELHALLEN

* De namen van de personen zijn fictief
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Dat online gokken verraderlijk is, heeft Kris-
tien* pijnlijk moeten ondervinden. 80.000 
euro is ze kwijt, in amper enkele maanden tijd. 
“Het begint als plezier, maar het eindigt heel 
vernietigend”, vertelt ze.

Kristien is een vrouw van vooraan in de 
dertig. Goede job, deftig voorkomen. Maar 
een medisch probleem deed haar in de online 
casino’s vluchten.
“Ik had gezondheidsklachten”, vertelt ze. 
“Ik zocht een vluchtweg, wilde mijn zorgen 
vergeten. Ik wilde ontspannen. Als ik ‘s 
nachts niet kon slapen, ging ik achter de 
computer zitten. Voor mij was het een aange-
name ervaring. Ik zat zelf in een dipje en die 
meevallertjes, telkens als ik won, fleurden 
mij op.”

Bonussen
Het begon met een kleine inzet. “In het begin 
kan je met een gratis bonus van 25 euro uren 
spelen. Je wint geregeld, maar voor ze uitbe-
talen moet je wel 30 keer 25 euro inzetten. 
Dat staat zo in de kleine lettertjes. In het 
begin laten ze je winnen. Het gaat goed en 

je wilt verder doen. Je wordt speciaal behan-
deld: je krijgt extra bonussen, vip-punten, je 
inzet wordt verdubbeld... Daardoor ga je je 
ook echt speciaal voelen. Het voelt aan alsof 
je in de watten wordt gelegd.” 

 ❞ IK ZAT ZELF IN EEN DIP. 
DIE MEEVALLERTJES, 
TELKENS ALS IK IETS WON, 
FLEURDEN MIJ OP

Kristien

Kristien speelde meer en meer. “Voor mijn 
werk, erna en als ik ‘s nachts niet kon slapen. 
Omdat ik geen vriend heb, was er ook nie-
mand die vragen stelde. Dat je gewoon met 
je bankkaart kunt spelen, maakt het extra 
verleidelijk. Je steekt je kaart in dat bakje, 
klikt en je kan verder spelen. Als je voor 200 
euro inzet, krijg je er 200 euro gratis bovenop. 
Zet je 500 euro in, dan verdubbelen ze het 
ook. Dat zet je aan om meer en meer in te 
zetten. In het begin speel je met 25 of 30 euro 
per dag, op het einde was dat 1.000 of 1.500 

euro per dag.”
Soms wonKristien iets. “Het hoogste bedrag 
dat ik in één klap gewonnen heb, is 10.000 
euro. Dan mag je kiezen: ze betalen het uit 
of je zet het opnieuw in en maakt kans op 50 
procent extra winst. En dat doe je dan. Want 
je hebt de illusie dat je extra veel geld kunt 
winnen. Je wordt blind gemaakt.” 

Terugwinnen
Kristien verloor vooral heel veel geld. “In een 
half jaar tijd heb ik 80.000 euro verspeeld”, 
vertelt ze. “Na een tijd speel je niet meer als 
ontspanning, maar je speelt om je geld terug 
te winnen. Je bent constant opgejaagd en ze-
nuwachtig. Pas toen mijn spaargeld helemaal 
op was en toen ik mijn aandelen verkocht had, 
besefte ik dat er een probleem was. Geluk-
kig heb ik nooit schulden gemaakt. Maar ik 
voelde mij afhankelijk, het was dwangmatig. 
Ik heb het tegen mijn zus verteld en zij heeft 
samen met mijn papa hulp gezocht. Nu ben 
ik in behandeling bij het CAD. Ik heb er zelf  
voor gekozen om mijn bankkaart af te geven. 
Zo maak ik de verleiding minder groot. Maar 
het zal altijd moeilijk blijven.” 

ONLINE GOKKEN

“ 80.000 euro verspeeld  
in enkele maanden”

Online 
hulp tegen 
gokverslaving
HASSELT - Met www.gokhulp.be 
lanceert CAD Limburg samen met 
de Kansspelcommissie een nieuw 
wapen tegen gokverslaving. “Als 
gokverslaafden hulp gaan zoeken, is 
hun probleem vaak al vergevorderd”, 
zegt Herwig Claeys van CAD Limburg. 
“Deze website moet de drempel 
verlagen.”

www.gokhulp.be is zopas online 
gegaan. “De website geeft algemene 
informatie voor een breed publiek”, 
zegt Herwig Claeys, verantwoorde-
lijke online projecten van de Centra 
voor Alcohol- en Drugsverslaafden 
(CAD). “Maar natuurlijk willen we 
vooral mensen aantrekken die met 
gokken bezig zijn en mogelijk een 
probleem hebben. Verder is de website 
ook voor mensen uit de omgeving van 
problematische gokkers. Wat moeten 
ze doen? Wat mogen ze vooral niet 
doen? Welke hulp is er? Verder zijn er 
ook enkele zelftests. Een algemene test 
om na te gaan hoe jij met kansspelen 
omgaat. En een test om te kijken hoe 
ernstig je probleem is.”
Naast informatie biedt gokhulp.be 
ook een online zelfhulpprogramma. 
“Het is een geautomatiseerd pro-
gramma waar probleemgokkers mee 
aan de slag kunnen om terug greep op 
hun probleem te krijgen. Zelfhulp op 
zich, kan een springplank zijn naar 
verdere hulpverlening. Omdat gokken 
dikwijls in de geheime sfeer gebeurd, 
zoeken probleemgokkers niet snel hun 
weg naar de hulpverlening of naar 
een zelfhulpgroep. Met dit anonieme 
online-aanbod hopen we de drempel 
te verlagen.”

Meer risico’s
Bovendien is het online gokken 
sterk toegenomen. “Het internet is 
een medium waar veel gokkers mee 
vertrouwd zijn”, zegt Claeys. “Het 
online aanbod blijft groeien en ook 
de Nationale Loterij speelt daar op 
in. Maar online gokken houdt nog 
veel meer risico’s in dan het gewone 
circuit. We zien dat het sneller uit de 
hand loopt. Mensen zitten ‘s avonds 
alleen thuis op hun computer. Er is 
geen controle. Ze hebben geen besef 
meer van tijd. En ze betalen met vir-
tueel geld. De groei van het aanbod 
en de agressieve reclamecampagnes 
zullen dit probleem alleen nog maar 
verergeren.” www.gokhulp.be 

HASSELT - 300.000. Zoveel probleemgokkers telt ons land. 125.000 zware ver-
slaafden, 175.000 probleemspelers. En volgens hulpverleners gaat de Nationale 
Loterij dat aantal alleen nog maar opdrijven. Nadat ze sinds vorig jaar online 
krasloten en e-games aanbieden, maakten ze afgelopen week bekend dat ze 
zich voortaan ook op de sportweddenschappen storten. Hanne DE BELIE

Online


