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Gokken op voetbal is nog nooit zo populair geweest als nu. En het leukste van alles is,
iedereen doet het tegenwoordig! Voetbal wordt er simpelweg leuker en een stuk
spannender door.
Gokken op voetbal is al zo oud als de weg naar Rome en is al jaren een populair
tijdverdrijf. Al decennia’s lang zetten van rijke zakenmannen tot trouwe supporters geld
in op voetbal wedstrijden. Dit om de spanning van het spel te vergroten, maar
hoogstwaarschijnlijk als hoofdreden om er een groot of leuk geld bedrag mee te
verdienen.
Zelfs die saaie wedstrijden, welke in het verleden niet de moeite waren om naar te
kijken en nooit tot je favoriete voetbalteams behoorde, zijn opeens een stuk
interessanter om in de gaten te houden en spannender en aantrekkelijker om naar te
kijken.
Iedereen die al eens een gokje op een voetbalwedstrijd heeft gewaagd, kent
ongetwijfeld het fantastische gevoel van JOUW team die voorstaat en uiteindelijk er met
die felbegeerde winst vandoor gaat.
Het onbeschrijfelijke gevoel van spanning, als jij bijvoorbeeld samen (dan wel niet
verplicht :P) met je vriendin op de bank naar Idols zit te kijken, terwijl ondertussen
“Sneaky” de live tussenstanden van jouw team(s) aanstaan. De spanning stijgt want bij
winst zouden deze teams jouw portemonnee “dezelfde avond” weleens kunnen gaan
vullen. En ja hoor… de tussenstanden zien er goed uit en jou team(s) zijn aan de
winnende hand. Nog maar een paar minuten en jouw gemaakte weddenschap is
gewonnen. En YES… de scheidsrechter heeft de wedstrijd afgefloten en het geld is
binnen. Stiekem probeer je voor je vriendin, je vreugde en blijdschap nog enigszins te
onderdrukken, maar jouw avond kan in ieder geval niet meer stuk. Een slimme en
weloverwogen inzet, in samenhang met het gevoel van spanning tijdens een
voetbalwedstrijd. Wij van voetbalgokken.nl, weten als geen ander wat voor ultieme en
immense kick je krijgt van het winnen van een succesvolle weloverwogen weddenschap.

Succesvol gokken op voetbal en hieraan geld verdienen is geen onmogelijke opdracht en
lijkt misschien moeilijk maar is gemakkelijker dan je misschien denkt. Mits je WEL een
aantal van onze regels toepast. Deze regels worden uiteraard uitgebreid in ons e-book
behandeld en besproken. Join the club en wordt binnenkort een professional op het
gebied van Voetbal Gokken. Een tipje op voorhand… wees verstandig en gok alleen met
geld dat je daadwerkelijk over hebt of ook echt kunt missen. Op deze manier bouw je
jouw bankroll verantwoord op en loop je geen onnodige risico.
Veel leesplezier en succes met je volgende inzetten!
Redactie VoetbalGokken.nl

Welkom in de wereld van het online gokken op voetbalwedstrijden. Tegenwoordig is
bijna iedereen er wel bekend mee of heeft er weleens van gehoord. Een gokje wagen op
een voetbalwedstrijd kan op vele manieren en iedereen heeft er op zijn manier wel eens
mee te maken gehad. Wat betreft sport en weddenschappen is voetbal echt de
uitschieter op dit gebied en de bekendste manier onder de weddenschappen.
De bedrijven die het mogelijk maken via hun website´s voetbalweddenschappen en
verschillende opties en varianten hierop aanbieden, worden ook wel bookmakers
genoemd. Elk van deze bookmakers hebben hun eigen kenmerken en
gebruikersgemakken, waarnaar jij als voetbalfanaat op zoek moet gaan naar de beste
passende “bookmaker voor jou”.
Wij hebben op onze website aan elke bookmaker die wij betrouwbaar achten een aantal
eisen gesteld. Samen met de jarenlange ervaringen van onze bezoekers, worden wij dan
wel positief of negatief over deze bedrijven op de hoogte gehouden. Door middel van
deze werkwijze en een uitgebreid verslag op de website van iedere bookmaker, kunnen
wij met trots zeggen dat alle bookmakers die belicht en aangeboden worden via
voetbalgokken.nl, in onze ogen het meest betrouwbaar zijn op het internet.
Kort samengevat; denk aan zaken zoals:
- Snelle & betrouwbare klantenservice
- Benodigde en vereiste vergunningen
- Website beschikbare in Nederlands of Engels
- Betrouwbare betalingsopties (zoals: Ideal of Paypal)
- Snelle en betrouwbare uitbetaling naar jouw bankrekening.
- Hoog uitkerende noteringen (odds)

Door kritisch te kijken naar verschillende aspecten van bookmakers, krijgen onze
bezoekers de keuze uit de beste spelers te vinden op de online markt. En kom je niet
voor onverwachte verassingen te staan bij wellicht “onbetrouwbare” wedkantoren.
Naast alleen voetbal en sportweddenschappen bieden de Bookmakers vaak ook andere
onderdelen aan. Hierbij moet je denken aan een Casino gedeelte op de website waar,
spellen van het casino zoals Blackjack en Roulette, maar ook Bingo, Krasloten,
Slotmachines en Poker gespeeld kunnen worden. Ons advies is, om je niet te veel door
dit soort zaken te laten afleiden en je volledig te focussen op het gokken op
voetbalwedstrijden.
Zoals je ziet zit het online gokken dus overal. Met de opkomst van het internet de
afgelopen jaren is het online gokken relatief nog redelijk nieuw en niet zo oud als de
manier van gokken van vroeger. Het internet bestaat nu eenmaal pas vanaf het jaar
1969 en de doodnormale burger werd pas bekend met dit medium in de jaren 90. Zoals
je dan wel begrijpt, is het aangaan van weddenschappen vele eeuwen langer. In de tijd
van Romeinen deed men al aan gokken. Dit gebeurde dan vaak op de gladiatoren die om
hun leven streden in de Arena’s.

Een stukje bewustwording is misschien wel op zijn plaats. Een eeuwig durend winnend
systeem, waarbij je geen enkele vorm van risico loopt, bestaat niet! We willen je
uiteraard niet ontmoedigen door dit te zeggen, maar dit is de werkelijkheid. Wanneer jij
met de benodigde voorbereiding en kennis een weloverwogen weddenschappen afsluit,
heb jij de beste papieren en een zeer grote kans op een succesvolle overwinning. Maar
dit wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit fout hoeft te gaan. Ook de beste hebben
weleens een mindere dag, waarin verlies of gelijkspel voorkomt.
Al jaren lang hebben mensen geprobeerd en proberen nog steeds door middel van
allerlei inzetstrategieën systemen te testen voor gokken op voetbal. Vele strategieën
bleken niet te werken, andere strategieën waren wel zeer effectief. Maar nog nooit
heeft iemand een structureel systeem of inzetstrategie bedacht of ontdekt, waarbij
zonder risico op voetbal gokken winst gemaakt kon worden.
Er blijft altijd een risico aanwezig!
We nemen als voorbeeld èèn van de beste voetbalteams van de wereld FC Barcelona. Je
kan wel elke keer structureel geld blijven inzetten op winst FC Barcelona bij een
thuiswedstrijd, maar in het seizoen zal er ongetwijfeld een keer gelijkspel of zelfs een
verlies geleden worden. Zet jij structureel jouw gehele bankroll op iedere wedstrijd die
in Barcelona gespeeld wordt, zal dit je mogelijk op lange termijn duur komen te staan.
Het blijft immers een gok!
Is dit een tactiek die jou aanspreekt? Dan raden wij je aan, om je meer in de essentiële
wedstrijden te verdiepen, die jij als “zekerheidjes op winst” bestempeld en kenmerkt.
Wanneer je niet je volledige bankroll op dit soort wedstrijden plaatst, waardoor je een
eventuele tegenvaller kan opvangen, ben jij uiteindelijk winstgevend.

Voordat je echt gaat beginnen met het inzetten op voetbalwedstrijden, is het belangrijk
kennis te hebben van de algemene basisstrategieën. Dit zal jouw kans vele malen
vergroten op een winstgevende uitkomst. Waar moet je nu specifiek op letten bij het
wedden op voetbal? Wat maakt mijn kansen zo groot mogelijk? Wat zijn de manieren
om succesvol en winstgevend te zijn? Dit zijn vragen en zaken die wij hieronder helder
uitleggen...

Niet geheel onverstandig is om je eerst op de wedstrijden, welke gespeeld gaan worden,
te oriënteren. Doe dit zonder dat je enige kennis hebt van odds (noteringen), vorm van
de teams en andere zaken als bijvoorbeeld blessures. Je gaat op deze manier op je
intuïtie af. Op deze manier kan je een aantal wedstrijden al doorstrepen. Wegstrepen
doe je vaak omdat de wedstrijden moeilijk te voorspellen zijn. Als voetballiefhebber heb
je over het algemeen enig verstand, welke teams goed en welk niet goed presteren in
de competitie.

Geen emotie!
Je wilt op een bepaalde voetbalwedstrijd je geld gaan inzetten, maar waarom eigenlijk?
Stel jezelf deze vraag. Zorg nooit dat je een wedstrijd kiest, die alleen te onderbouwen is
omdat je toevallig een voorliefde voor een bepaald voetbalteam hebt. Emotie bij
voetbal gokken is over het algemeen killing! Blijf dus altijd objectief…
Wanneer jij professioneel wilt leren gokken op voetbal en aan het eind van de maand
een leuk geldbedrag wilt overhouden, moet je je emotie zoveel mogelijk uitschakelen.
Als voetballiefhebber is dat soms niet leuk, maar voor de inhoud van je portemonnee is
het des te beter.

Analyseer vanuit het verleden
In het verleden kijken en dit met de toekomst proberen te beredeneren blijft lastig en is
natuurlijk niet helemaal waterdicht. Je kan het natuurlijk wel meenemen voor extra
informatie om jouw inzet te weerleggen. Bekijk wat beide teams in het verleden tegen
elkaar hebben gepresteerd. Was het steeds gelijkspel? Boekte het ene team vaak de
overwinning? Of vielen er in het verleden veel doelpunten? Zo kunnen statistieken een
toevoeging zijn op je weddenschap.

Waar ligt de focus?
Analyseer belangen van beide teams. Zijn beide voetbalteams voor de volle 100%
gefocust op deze wedstrijd? Is het een belangrijke wedstrijd of niet? Er zijn genoeg
voorbeelden te bedenken waar het ene voetbalteam de wedstrijd niet interessant vindt,
terwijl juist het andere team alles op alles wilt zetten om de wedstrijd te winnen.
Bedenk je bijvoorbeeld dat het favoriete team al kampioen is geworden, 4 wedstrijden
voor het einde van de competitie. Het favoriete team speelt vervolgens tegen het team
wat op het punt staat van degradatie. Dit team zal kosten wat kost de wedstrijd als
winst binnen willen slepen. Overduidelijk is welk voetbalteam de meeste motivatie zal
hebben op de groene mat. Houd natuurlijk altijd rekening met de kwaliteiten van beide
teams. Weeg voor jezelf af of dit wel of niet relevant is.
Het kan ook zijn dat een voetbalteam zeer stabiel staat in de competitie, maar ook nog
een bekerwedstrijd, 3 dagen later te spelen heeft. Misschien staat het voetbalteam voor
de bekerwedstrijd wel in de finale of halve finale. Het moge duidelijk zijn waar dan alle
focus en aandacht naar toe gaat. Dit soort randzaken kan allemaal mogelijke invloed
hebben op de opstelling, uitkomst en resultaten van het team.

Nice to know
Zomer / winterstop: gebleken uit het verleden is, dat wedstrijden na een zomer en/of
winterstop vaak erg onvoorspelbaar blijken te zijn. Voetbalteams moeten de draai weer
vinden en de smaak weer te pakken krijgen. Mogelijk dat de mindere partij van de twee
voor een overwinning zorgt en voor een grote verassing kan zorgen. Echt waar, elk jaar
komen we weer voor verassingen te staan! Een interessante tip naar onze mening.

Gelijkspeltheorie: het klinkt heel ver gezocht, maar het is weldegelijk zo. Wanneer twee
elftallen beiden een gelijkspel nodig hebben om door te kunnen of de volgende ronde te
halen, gebeurt dit volgens de statistieken "te vaak". Mogelijk dat hier een inzet op
gelijkspel niet geheel onverstandig is.

Weersomstandigheden: Lijkt een klein detail, maar kan een wedstrijd drastisch
veranderen of omkeren. Slecht weer is vaak nadeliger voor het favoriete elftal, dan de
tegenpartij. Mocht het voetbalveld bijvoorbeeld nat of ondergesneeuwd zijn, dan komt
dit niet ten goede aan het aantal doelpunten in een wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn wanneer je Hoger/Lager dan een aantal doelpunten in een wedstrijd
speelt.©

Ben je zover? Het gokken op voetbal begint wanneer je daadwerkelijk geld naar jouw
spelersaccount in het online casino gaat overmaken. Ben je een nieuwe speler? Dan
bieden onze bookmakers op de website, jou de mogelijkheid tot het ontvangen van een
welkomstbonus, die kan oplopen tot een bedrag van tweehonderd euro.
Zo, dat is dus al de eerste winst die binnen is zonder ook maar een minuut gespeeld te
hebben. Vervolgens is het natuurlijk de kunst om het gokken op internet met de bonus
winstgevend te maken. In samenhang met jouw storting en de welkomstbonus,
vergroot je op deze manier jouw bankroll, waardoor je (meerdere) weddenschappen
verspreid kan inzetten en daardoor minder risico loopt.

“ VoetbalGokken.nl heeft voor haar

bezoekers

exclusieve & hoge bonussen afgedwongen!

”

Proficiat! Welkom bij de club! Het is jou gelukt door een klein beetje extra inspanning
(of heel veel geluk natuurlijk) succesvol te zijn met voetbal gokken. Je hebt succes
geboekt en een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Trots kijk je naar het opgespaarde
geldbedrag en deze wil je nu eindelijk naar je bankrekening laten uitbetalen. Aangezien
jij nu onder de professionals behoort, kan het voorkomen dat de winsten die behaald
worden, aanzienlijk stijgen en flink in de papieren lopen. Wanneer je als wedder op
voetbal een living maakt van de uitkomsten op bepaalde voetbalweddenschappen dan
is het verstandig na te denken over de gevolgen welke dit heeft op de eventuele
inkomsten belasting die je als professionele voetbal gokker moet afdragen.
De wetten en regels die in het leven zijn geroepen over gokken via het internet op
voetbal en andere sporten, zijn rechtlijnig en bijzonder eenvoudig te benoemen.
Aangezien spelers op het internet uit alle hoeken en gaten (uit heel Europa dus) op onze
website belanden, hebben deze spelers niets te maken met landelijke of regionale
wetten die zijn opgesteld voor gokken, maar zijn de internet spelers gebonden aan de
Europese wetgeving en is deze op hen van toepassing.
Deze EU wetgeving luidt als volgt:
“Het is inwoners van lidstaten van de EU toegestaan deel te nemen aan in het
buitenland gereguleerde kansspelen. De lidstaten dienen bedrijven welke beschikken
over de juiste vergunningen in een van de lidstaten van de EU vrij verkeer te geven van
goederen en/of diensten. ”
Omdat alle bookmakers op Voetbalgokken.nl beschikken over de juiste vergunningen en
licenties in de Europese Unie, hebben online gokkers welke gevestigd zijn in de EU niets
te maken met de wetgeving van bijvoorbeeld Nederland maar kan een EU burger
terugvallen op de Europese wetgeving. Deze wetgeving overstijgt de Nederlandse en

lokale wetgeving en door dit feit is het voor alle deelnemers die geld inzetten op
voetbalweddenschappen toegestaan om deel te nemen aan kansspelen binnen en
buiten de grenzen van de lidstaat waarin zij verblijven.
Door veel onduidelijkheid en de monopoliepositie die de Nederlandse staat heeft, lijkt
het dat het voor online spelers niet is toegestaan om deel te nemen aan
weddenschappen op internet, maar het tegendeel is waar. De Nederlandse en zelfs
Belgische overheid (Belgische overheid is onlangs overgegaan tot legaliseren van online
gokken) is al enkele malen op de vingers getikt door het Europese Hof en middels
verschillende brieven en sanctie zullen de overheden gedwongen worden hun beleid
aan te passen en eventueel licenties uit te geven en belastinggeld te innen op
kansspelen.
Wanneer jij als gokker puur voor je plezier speelt en niet met grote bedragen gokt of je
winst niet meer dan enkele honderden euro's per maand bedraagt, dan raden wij aan je
geen zorgen te maken en niets met de belastingdienst te doen. Afhankelijk van het land
waar een gokker is gevestigd gelden er andere regels omtrent het belasting betalen over
de gewonnen bedragen met gokken. Zo dient in principe elke gokker in Nederland al zijn
winsten op te geven als inkomen en bijvoorbeeld wanneer een gokker gevestigd is in
Engeland of Ierland, mogen alle winsten belastingvrij worden uitgekeerd. Opgave aan de
belastingdienst is een zaak, waar jij als speler de juiste beslissing en afweging moet
maken.
In Nederland zijn de Belastingen over kansspellen (hieronder valt dus ook gokken op
voetbal) als volgt geregeld. Je moet 29% kansspel belasting betalen over je gewonnen
bedragen, indien deze, per weddenschap, hoger zijn dan het bedrag van 454 euro. We
praten hierover winsten, dus jou inzet, trek je ook van dit bedrag af.
Onze website en e-book is met zorgvuldigheid samengesteld naar beste kennis en weten.
STProducties en/of voetbalgokken.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of
aansprakelijk voor onjuist vermelde en/of aangepaste, vernieuwde wetgeving.

Gokken op voetbal is natuurlijk heel erg spannend. Echter komt er heel erg veel bij
kijken. We gaan nu een aantal zaken bespreken waar je op moet letten. Hieronder
nemen we alles even door:
Gouden regel #1: Teams. Het is belangrijk dat je goed weet welke spelers er in welk
team zitten. Je kan dan bepalen of ze beter zijn of juist slechter zijn dan de
tegenstander.
Gouden regel #2: Spelers. Als je weet welke spelers er in en team zitten, dan moet je
ook weten of deze spelers goed zijn.
Gouden regel #3: De teams die tegen elkaar spelen. Kijk goed naar het niveau van de
teams en bepaal wie er “naar jouw mening” zal winnen.
Gouden regel #4: Thuisvoordeel. Een thuiswedstrijd heeft vaak erg veel invloed op de
wedstrijd.
Gouden regel #5: Analyseren. Ga opzoek naar analyses die gaan over een bepaalde
wedstrijd en kijk wat deze analist te vertellen heeft.
Gouden regel #6: Schorsingen & Blessures. Als spelers geblesseerd raken dan moeten
ze vaak vervangen worden door een speler die een stuk minder is. Op voetbalgokken.nl
hebben wij een actuele lijst met spelers die geblesseerd zijn en/of geschorst uit de
verschillende topcompetities.
Gouden regel #7: Verspreid het risico. Zorg ervoor dat je niet te veel geld uitgeeft aan
een bepaalde weddenschap. Als je deze namelijk verliest, ben je al je geld kwijt. Zet je
geld dus in op meerdere wedstrijden. Zo maak je meer kans om te winnen.

Gouden regel #8: Gok alleen bij betrouwbare sites. Bij een onbekend of kleine website
kunt u beter niets inzetten. Zie voor de betere bookmaker sites onze website met een
overzicht. ( link: http://www.voetbalgokken.nl )
Gouden regel #9: Controleer de voorwaarden van de weddenschap goed. Let op
“addertjes onder het gras”. Anders kan het namelijk een dure weddenschap worden.
Lees de voorwaarden dus grondig door om dit soort zaken te voorkomen.
Gouden regel #10: Kijk naar de voorwaardes van uitbetaling. Kan dit slechts enkele
keren per maand, of is de keuze geheel aan jou? Lang wachten op jouw gewonnen geld
is niet erg bevredigend.

Account: Jou gebruikersnaam en wachtwoord geven toegang tot jou persoonlijke
spelers account bij een bookmaker.
Bankroll: Het behouden van je bankroll heeft de hoogste prioriteit voor jou als voetbal
gokker. De bankroll is voor het gokken wat de schaakstukken zijn voor het schaken,
zonder kun je niet spelen!
Bookmaker: Een bookmaker is niets meer dan een bedrijf dat het mogelijk maakt om
sportweddenschappen bij af te sluiten. Bookmakers behalen over het algemeen hun
winsten uit mensen die zich niet proffesioneel met voetbal gokken bezig houden.
Bookies: Een alternatieve term voor bookmakers / online wedkantoren.
Bonus: Een cadeautje of extra uitkering die je krijgt bovenop je storting.
Noteringen: In het Engels gezegd, "Odds". Noteringen zijn een heel belangrijk
onderdeel bij voetbalweddenschappen. Op basis van een notering sluit jij je
weddenschap af, of juist niet. Het daarom belangrijk en van groot belang om te weten
wat noteringen/quoteringen precies inhouden. Op deze manier kan jij straks
wedstrijden op de juiste manier inschatten en een succesvolle speler worden.
Odds: Engelse benaming voor noteringen. Zie voor uitleg: noteringen.
Quote: Dit is een cijfer welke overeenkomt met de “waarschijnlijkheid” van een
uitkomst. Een veel sterker voetbalteam geeft als waarschijnlijkheid een lage en hoge
quote. Het team waar de hoogste verwachtingen liggen, heeft de lage quote en de
tegenstander die hoogst waarschijnlijk verliest een hoge quote.
Deposit: Een Engelse benaming voor “Geld storten”. Via de link deposit bij een
bookmaker, kom je op een pagina met verschillende betalingsmogelijkheden.
Withdrawal: Een Engelse benaming voor “Geld opnemen”. Genoeg geld staan op je
spelers account? Met withdrawal stort je het gewonnen bedrag, of een gedeelte
daarvan naar jou bankrekening.

