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Wedden op een veilig
EK 2021 voor jongeren
Op 11 juni start het EK voetbal 2021. Daarom lanceert de preventiedienst van de gemeente
Anderlecht, in samenwerking met Pélican vzw en CAD Limburg vzw, een sensibilisatiecampagne
tegen de risico's van verslaving aan sportweddenschappen bij jongeren onder de 18 jaar: “Wed dit
jaar op jezelf!”.
Voetbal is ongetwijfeld de populairste sport in ons land. Na de prestatie van onze Rode Duivels tijdens de
laatste wereldbeker staan vele fans te popelen om ons nationale elftal aan te moedigen en met hun
prestaties mee te leven. Een maand lang zullen jong en oud op het ritme van de sportprestaties van deze
atleten leven.
Helaas brengt deze populaire wedstrijd ook de nodige misbruiken met zich mee en sportweddenschappen
maken daar zeker deel van uit. In 2018 sloten bijna 300.000 mensen weddenschappen af op Belgische
wedstrijden, waaronder meer dan 150.000 nieuwe abonnees op online weddenschapssites. Teneinde
deze activiteit, die bijzonder populair is bij een jong en mannelijk publiek, aan banden te leggen, lanceert
de preventiedienst van Anderlecht, op initiatief van schepen van Preventie Alain Kestemont en met de
steun van burgemeester Fabrice Cumps, een campagne onder de naam "Wed dit jaar op jezelf!".
Het grote aantal wedstrijden in combinatie met de aantrekkingskracht van het winnen vormt een groot
risico voor jongeren, soms zonder inkomen. Daarom hebben Pélican vzw, gespecialiseerd in de preventie
van verslavingen, waaronder gokken, en CAD Limburg vzw de handen in elkaar geslagen met de
preventiedienst van Anderlecht om de problemen die met deze praktijk gepaard gaan een halt toe te
roepen. “Ook al lijkt het opwindend om op een sportwedstrijd te wedden, toch houdt het talrijke risico's in
zoals zware financiële verliezen, het ontstaan van een gokverslaving of eenvoudigweg de assimilatie van
sport als een gemakkelijke manier om geld te verdienen”, aldus schepen Kestemont.
Sport moet voor jongeren een manier blijven om te ontsnappen, op adem te komen en te socialiseren in
een gezonde omgeving. Dat is waarom de gemeente deze bewustmakingscampagne opzet. Het is
belangrijk jongeren te blijven informeren over de gevaren van gokken zonder het te bagatelliseren. Steun
dus samen met ons de Rode Duivels, maar... wed op jezelf om een veilig en sereen Euro 2021 te beleven.
Personen die worstelen met een gokverslaving kunnen terecht op de website gokhulp.be of bij het gratis
nummer van SOS Spelen: 0800 35 777
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Sensibilisatievideo: https://youtu.be/mKHprRmgF4M
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