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Inleiding 

Terwijl gokken sterk gelegitimeerd wordt in sport en daarbuiten, is er tegelijkertijd 

sprake van een toename van probleemgokken (d.w.z. meer (ver)gokken dan gezond is) 

(Thomas et al., 2018). Daarom klinkt de oproep voor meer onderzoeks- en 

beleidsaandacht voor gokken steeds luider (McGee, 2020; The Lancet, 2017). Enkele 

studies naar gokgedrag bij profsporters buiten beschouwing gelaten, is er nog steeds 

weinig geweten over gokgedrag binnen de georganiseerde sportwereld (Vinberg et al., 

2020). Bijkomende inzichten omtrent de rol van (en binnen) sportclubs met betrekking 

tot de normalisering van gokken is dan ook nodig (McGee, 2020; Vinberg et al., 2020). 

Doelstelling 

Deze studie analyseert de mate waarin gokken als genormaliseerd gedrag beschouwd 

wordt binnen Vlaamse sportclubs. Daartoe bevroegen we diverse sportclubactoren 

(m.n. spelers, coaches, bestuursleden en vrijwilligers). De focus lag daarbij op het in 

kaart brengen van de prevalentie van (probleem)gokken, de risicofactoren voor 

probleemgokken, de mate van normalisering van gokken en de percepties omtrent 

gokbeleid door sportclubs. Normalisatietheorie werd gebruikt om te analyseren hoe 

gokken beschikbaar en bereikbaar gesteld wordt, recent en regelmatig 

geïmplementeerd wordt en socio-cultureel geaccommodeerd wordt. 

Methode 

Een kwantitatief, cross-sectioneel studiedesign werd ontwikkeld d.m.v. een online en 

anonieme vragenlijst. Die vragenlijst bevatte de naar het Nederlands vertaalde 

“Problem Gambling Severity Index” (PGSI) en vragen omtrent persoonlijke en socio-
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culturele factoren. De vragenlijst werd verspreid naar de Vlaamse sportclubs en hun 

leden, o.a. via de interne mailingkanalen en sociale media van hun respectievelijke 

sportfederaties. De data werden geanalyseerd aan de hand van SPSS 26 software, 

d.m.v. beschrijvende statistiek en een ordinale logistische regressie analyse. 

Resultaten 

817 geldige antwoorden werden verzameld. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 35,2 jaar, terwijl 2/3de van hen man was. 77,8% (n = 636) van de 

respondenten was betrokken als sporter, terwijl bestuursleden, coaches en vrijwilligers 

ook deelnamen. De meeste respondenten (62,8%) waren actief op een 

amateur/recreatief spelniveau. Een klein derde van onze steekproef (30,1%) had 

gegokt tijdens de laatste 12 maanden. Vergeleken met de volledige Vlaamse populatie 

(gebaseerd op Sciensano, 2018), bleek dat onze respondenten meer betrokken waren 

in sportweddenschappen (5.5:1), poker (3.6:1) en casinospelen (2.4:1). Daarnaast 

rapporteerden zij ook meer hoog risico (4.2% vs. 0.1%) en meer problematisch (0.8% 

vs. 0.3%) gokgedrag in vergelijking met de populatie. 

Een ordinale logistische regressie analyse (χ² (16) = 744,30, p = 0,000) gaf voorts 

aan dat een man zijn (β = 1,21, SE = 0,22, Wald = 30,18, 95% CI = [0,78; 1,64], p < 

0,00), 26-35 jaar oud zijn (β = 0,87, SE = 0,44, Wald = 3,93, 95% CI = [0,01; 1,73], 

p < 0,05) en betrokken zijn in voetbal (β = 0,91, SE = 0,19, Wald = 22,74, 95% CI = 

[0,54; 1,28], p < 0,00) beschouwd kunnen worden als risicofactoren voor 

probleemgokken in de sport. Gokken bleek bovendien aanzienlijk genormaliseerd in 

Vlaamse sportclubs. Dit werd o.a. aangetoond door de sterke beschikbaarheid, 

toegankelijkheid en prevalentie ervan en door frequente gokdiscussies met 

medesporters. Tot slot rapporteerden respondenten ook een gebrek aan formele regels 

(96%) en educatieve initiatieven (98,7%) omtrent gokken in hun sportclub.  

Conclusie & Implicaties 

Deze studie levert nieuwe inzichten aan over gokken in de sport, d.m.v. een 

onderzoeksperspectief dat verder gaat dan (prof)sporters. Onze studie toont aan dat 

gokken genormaliseerd wordt in sportclubs en dat er bepaalde risicofactoren bestaan 

voor probleemgokken in de sport. Deze studie kan dan ook van waarde zijn voor publieke 

autoriteiten en sportorganisaties die gok-gerelateerde schade (vb. schulden en 

psychosociale problemen) willen voorkomen. Bovendien levert dit onderzoek een 

belangrijke bijdrage aan het domein van sportmanagement, met analyses van percepties 

t.o.v. gokbeleid op sportclubniveau en de socialisatiemechanismes binnen sportclubs die 

kunnen bijdragen tot de normalisering van gokken. 
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