
zen. Als ik geld had geleend,
was het op de terugweg vaak
alweer op. Ik ben meer dan
ik wil toegeven de weg kwijt
geweest. Als je 20 mille

winst hebt en toch door-
gaat, is er iets mis. Ik heb
meermalen gedacht: dit
gaat te ver. Ik pak mijn leven
weer op. En toch ging het
dan weer mis.” 

Een topmarinier die vol-
gens zijn leidinggevenden
geldt als het toonbeeld van
een stabiele kerel. Die in
staat is onder extreme druk
besluiten te nemen over le-
ven en dood. Het klinkt
vreemd dat zo iemand gok-

verslaafd kan worden. Toch
is dat volgens ervaringsdes-
kundige Marco Smit niet zo.
Hij maakte na zijn herstel
zijn beroep van lotgenoten

helpen en is bestuurder bij
de Anonieme Gokkers Om-
geving Gokkers (AGOG). 

Dopamine
„We zien in onze groepen

dat juist mensen met het ja-
gerskarakter zijn oververte-
genwoordigd; topsporters,
ceo’s en ook militairen”, ver-
telt Smit. „Het zijn mensen
die beter functioneren met
een hogere dosis dopamine
in hun lijf. Dat kan heel posi-

tief zijn wanneer de zucht
naar dat stofje je naar een
topprestatie drijft. Maar
ook negatief als je die dopa-
mine gaat opwekken met

ongewenst gedrag.
Dat is wat gokken
met je hersens doet.
Het maakt een na-
tuurlijke drug vrij.
Het effect van dit
soort gedragsversla-
vingen is niet anders
dan verslaving aan
verdovende midde-

len of drank. Ervan afkomen
is net zo moeilijk.”

Tenniscoach Mark de J.
leeft al jaren met die pijnlij-
ke wetenschap. Hij lijdt vol-
gens de psychiater en psy-
choloog die hem in op-
dracht van de rechtbank on-
derzoeken aan een
pathologische gokversla-
ving. Zijn ouders proberen
hem ervan af te helpen. Ze
beheren zijn bankrekenin-
gen om te voorkomen dat hij
zichzelf in problemen zou
brengen. Dat beheer trekt
De J. eind 2015 weer naar
zich toe. „Ja, het was mijn
geld”, zegt hij tegen de
rechtbank. Zijn ouders ver-
telt hij niets. Ze komen er bij
toeval achter. Zijn moeder is
razend. „Achterbaks gedoe.
Ik krijg kokhalsneigingen
van je”, schrijft ze hem.

Het gaat daarna ook met
de coach van toptennisser
Robin Haase pijlsnel bergaf-
waarts.Volgens Mark de J.
gokken zakenman Koen
Everink en hij vaak samen.
„We waren als twee bezete-
nen. Ik was gokverslaafd en
hij ging er in mee. We gok-
ten overal. In de squashhal,
op de tennisbaan, thuis.
Meestal samen, soms alleen.
Weinig slapen, veel gokken.
Het gaspedaal werd diep in-
gedrukt”, vertelt De J. de
magistraten.

Hoe heftig de Rotterdam-
mer gokt, blijkt wel uit het

onderzoek dat justitie doet
naar zijn spelgedrag nadat
hij was aangehouden op ver-
denking van de moord op
Everink. Op het hoogtepunt
van zijn verslaving jaagt De
J. er per dag tienduizenden
euro’s doorheen. Soms gokt
hij op drie apparaten tege-
lijk: zijn telefoon, zijn pc en
een iPad. In een paar maan-
den tijd logt hij 5026 keer in
op zijn Pokerstars-account.

Contractje
Om het te financieren,

sluit hij leningen af bij zijn
vriend Everink. Eerst
22.000 euro, toen nog eens
8000, en tenslotte 40.000
euro. De ondernemer die als
hobby proftennissers hielp,
stelt voor dat laatste bedrag
een contractje op waarin
een terugbetalingsregeling
staat: 1700 euro per maand.
Mark de J. steelt de pas-
poorten van zijn ouders,
vervalst hun handtekenin-
gen en doet het tegenover
Everink voorkomen dat zij
borg staan voor de terugbe-
taling vóór augustus 2016.
Dat levert hem nog meer bo-
ze appjes van de familie op.
De antwoorden erop zeggen
alles over Mark de J.’s gees-
testoestand.: „Dat komt al-
lemaal omdat het weer zo-
ver was gekomen.” En: „Ik
zat zo in een gokflow, ik had
álles ondertekend.”

Begin vorig jaar zit de ten-

niscoach tot over zijn nek in
de schulden. Is het een mo-
tief voor de moord op zijn
grootste financier? Het
Openbaar Ministerie denkt
van wel. Op zijn beurt houdt
de coach bij hoog en bij laag
zijn onschuld vol. Voor elk
verwijt heeft hij een alterna-
tieve waarheid. Hij zou het
leeuwendeel van het geld sa-
men met Everink hebben
vergokt. Een stelling die hij
volhoudt zelfs wanneer Jus-
titie computergegevens laat
zien waaruit blijkt dat het
niet zo kan zijn gegaan om-
dat Everink op specifieke
moment ergens anders is en
daar niet ingelogd kon zijn.

„De verklaringen die De J
geeft, zijn terug te voeren op
gokkersgedrag”, reageert
verslavingscoach Marco
Smit. „Liegen, bedriegen
een scenario bedenken dat
zo sterk is dat er bijna niet
aan kan worden getwijfeld.
Verslaafden zijn daar mees-
ters in. Ze manipuleren al-
les en iedereen. De drang
om te gokken wordt opge-
wekt door hetzelfde onder-
deel van je hersens dat je sti-
muleert om te eten en je
voort te planten. Dan snap
je wel hoe groot de drang om
te gokken kan worden. Zon-
der hulp kom je er niet van-
af. Als Marc de J. niet in be-
handeling is, kan het heel
goed zijn dat hij nog midden
in zijn eigen verhaal zit.”

VERRADERLIJKE VERSLAVING MAAKT ZELFS DE MEEST STABIELE PERSOONLIJKHEDEN TOT WRAKDIEP GEZONKEN

ELKE VEZEL IN JE LIJF DIE SCHREEUWT OM HETZELF-
DE: GOKKEN! NU. De vernietigende effecten van gokversla-
ving waren niet vaak zo duidelijk zichtbaar als afgelopen
week tijdens de rechtszaken tegen Mark de J. en Peter van
O. Van succesvol tenniscoach en terreurbestrijder verwer-
den ze tot moord- en oplichtingsverdachte. Wat gebeurde
er precies en hoe konden ze zo diep zinken? 

Oud-topmari-
nier en ter-
reurbestrijder
Peter van O.
valt diep
vanwege zijn
gokverslaving.
De officier
wordt ge-
schorst en
neemt later
ontslag nadat
hij met sterke
verhalen
collega’s geld
aftroggelt. 
FOTO MARINIERS
MUSEUM

Zij hebben gegokt en alles verloren...

De man die voor de
rechters van de
militaire strafka-
mer in Arnhem
plaatsneemt, is al-

lesbehalve een junk. Peter
van O. (51) mag sinds zijn
ontslag bij het Korps Mari-
niers in 2014 geen uniform
meer aan. Zijn strak gesne-
den grijze pak draagt hij
met dezelfde flair. Het voor-
malige plaatsvervangend
hoofd van de Dienst Specia-
le Interventies (DSI) oogt fy-
siek sterk. Geestelijk gaat
het hem naar eigen zeggen
ook weer goed. Wanneer je
hem ziet en de zelfverzeker-
de toon hoort waarmee hij
zijn verhaal vertelt – af en
toe op het arrogante af – is
het lastig voor te stellen hoe
diep Van O. zakt in de zomer
van 2013.

Terwijl de luitenant-kolo-
nel zakelijk en privé in een
moeilijke fase van zijn leven
zit, krijgt hij een blessure
waardoor hij niet meer kan
hardlopen. Tien jaar lang
rent hij elke dag. Zelfs wan-
neer hij ’s avonds laat thuis-
komt, trekt hij zijn sport-
schoenen aan om nog een
rondje te doen. „Het was ge-
woon een ziekelijke loop-
verslaving”, zegt Van O. er
afgelopen maandag tegen
de rechters over.

„Alleen zag ik dat niet zo.
Toen ik niet meer kon lopen,
kreeg ik afkickverschijnse-
len. Bij toeval kwam ik in
aanraking met gokken. Het
werd een vervanging. Het
was onwaarschijnlijk hoe-
zeer je je daarin kan verlie-

door Saskia Belleman en Olof van Joolen

Mark de J. pokert soms op
drie apparaten tegelijk:
telefoon, pc en iPad

Tenniscoach
Mark de J. –
verdacht van
de moord op
Koen Everink
– zit tot over
zijn nek in de
gokschulden.
Volgens
justitie ligt
daarin wel-
licht het
motief. 
FOTO
JAN-WILLEM
DE LANGE
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