
kopen met als eindcijfer een nul: “Die is
heel Nederland afgereden, vanAmstelveen
tot Alkmaar en Arnhem en heeft in al die
plaatsen een lot met eindcijfer 0 gekocht.
15,7 miljoen euro won hij.” Van ’t Veer
grijnst: “Als je dat soort verhalen hoort, ga
je erbijna ingeloven.”Zelfheefthet lothem
nog niet veel geluk gebracht: “Ik ben voor
het ongeluk geboren. Als ik met mijn zwa-
ger naar het casino ga, trekt hij de appara-
ten in één keer leeg en heb ik na tienminu-
tenniksmeer.”
Alwint hij nooitwat, hij vindt het een fasci-
nerende wereld, die van de kansspelen. Zo
komt hij al jaren in Las Vegas. Hij trouwde
er zelfs. Van ’t Veer kent Las Vegas ook van-
uit zijn rol als onderzoeker bij de Erasmus
Universiteit, waar hij twaalf jaar geleden
werkte. Hij schreef er een proefschrift over
illegale casino’s, bingoboten en speelauto-
maten in Nederland. Niet veel later ging hij
aanhetwerkbij deStaatsloterij,waarhij nu
bestuurssecretaris is en waar hij vier jaar
geledenookde functie vanprijswinnaarbe-
geleider op zichmocht nemen.

De Staatsloterij is met zijn 284-jarige be-
staan de oudste loterij ter wereld. In Neder-
land heeft zij concurrentie van de Lotto en
dePostcodeloterij.Alhoewel, concurrentie:
bij de Staatsloterij wordt het meeste prij-
zengeld uitgekeerd. Zeventig procent van
de inleg gaat terug naar de spelers, vijftien
procent gaat naar de staatskist en de rest
zijn kosten. Om een idee te krijgen van de
bedragen waar het om gaat: het ministerie
van Financiënmocht vorig jaar 140miljoen
euro in ontvangst nemen van de spelers.
Bijna de helft van Nederland speelt mee.
Zeven tot acht miljoen mensen kopen ten

minste één keer per jaar een lot.
Volgens Van ’t Veer is er in de begeleiding
van prijswinnaars de laatste jaren heel wat
veranderd: “Je ziet nu dat er geen bankdi-
recteur meer is die de mensen wel eens zal
vertellenwat zemethungeldmoetendoen,
maar dat er een heel team van financiële
adviseurs omheen zit.”
Zij hebben slechts een begeleidende rol,
geen sturende: “Zij zijn er om te waarschu-
wen dat het niet goed gaat op de beurs of
om je bestedingspatroon een beetje in de
gaten te houden. Alles kan, zeggen we al-
tijd, maar we laten mensen wel twee keer
nadenkenoverhunaankoop.Het isbijvoor-
beeld niet zo handig om een Ferrari te ko-
penals jedaarinookhetvoetbalelftal van je
kindmoet vervoeren. Misschien kun je dan
beter een kleine bus kopen.”
Maar uiteindelijk moet iedereen helemaal
zelf weten wat hij of zij met het geld doet.
Van ’tVeer kanzicheenwatoudereAmster-
dammer herinneren die als kind droomde
vaneengoudenhorloge: “Toenhij eenpaar
miljoen won, was het eerste dat hij deed
zo’n horloge kopen. Het eerste wat dieman
ziet als hijwakkerwordt, is dat horloge.Het
eerste wat hij elke ochtend denkt is: jee, ik
heb gewoonde Staatsloterij gewonnen. Dat
horloge was een van de gekste dingen die
hij heeft gekocht.”
Bij de begeleiding van prijswinnaars is ook
aandacht voor de emotionele kant.Mensen
zitten met ‘vragen en twijfels’. Want er ver-
andert nogal wat als je opeens twintig mil-
joen op de bank hebt staan. De relatie met
vriendenen familiebijvoorbeeld: “Eendeel
van je omgeving gaat je testen, want diewil
ook graag een stukje van de taart hebben.
We adviseren mensen bij grote geldprijzen
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Als jeeentonofmeer
wint indeStaatsloterij
staatVan ’tVeeropde

stoepomadvies tegeven.
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