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Ruben Visser

Jongleren
Als student en professioneel pokerspeler is het rond
de tentamenweken iedere keer opnieuw jongleren
tussen mijn Bachelor studie en het spelen van ‘EPT’s’.
De afgelopen maand was daarop geen uitzondering.
Gelukkig lukte het mij wederom dit balletje hoog te
houden, kan Ajax bovendien plots toch echt nog kampioen worden en schijnt ook het zonnetje nog eens vol

op mijn balkon. Wat wil een mens liever doen dan
genieten van een perfect koud biertje op deze mooie
dagen?
Een mooie dag vandaag dus, maar ook een heerlijke maand achter de rug met o.a. toernooien in Saalbach, Wenen en Berlijn. Deze dagen gevuld met shoppen, snowboarden en uiteraard veel poker. Dat laatste
heeft met name voor mijn collega Joep van den Bijgaart een heel mooi resultaat opgeleverd. Terwijl ik
bescheiden bleef genieten van mijn ‘Größener Weissener’ kon voor hem de champagne ontkurkt worden: hij
wist tijdens de EPT in Berlijn als 7e te eindigen, wat

hem maar liefst €100,000 opleverde!
Mijn eigen maand piekte bij een achttiende plek in
Wenen, waarbij ik 532 spelers achter me liet. Helaas
wist ik de finaletafel niet te bereiken, aangezien de
57% kans om deze voor mij cruciale laatste hand te
winnen niet in mijn voordeel bleek uit te pakken. Ach,
deze mooie dag zet mijn laatste beetje teleurstelling
hierom zeker om in vertrouwen om des te verder te
komen in de opkomende EPT-toernooien in San Remo
en Madrid waarbij ik hopelijk Joeps voorbeeld zal
volgen!

Eindelijk een klapper
Joepie lacht. Joepie huilt. Positieve en negatieve emoties voerden in Berlijn de boventoon voor Joep van den
Bijgaart, die eindelijk die ene klapper maakte en zondag de finaletafel bereikte van een groot Europees pokertoernooi. De zevende plaats in de Duitse hoofdstad
levert hem honderdduizend euro op. DOOR SANDER COLLEWIJN
Pats. Het is dat pokerkaarten
van plastic zijn, anders had de
24-jarige Amsterdammer een
gat in de pokertafel gegooid
met de manier waarop hij in de belangrijkste pot van zijn toernooi toch maar een
hand paste. Het was niet echt kaarten wegleggen wat de jonge Nederlander deed,
toen de Canadees Ben Wilinofsky ‘all-in’
ging in de cruciale fase van het toernooi van
de European Poker Tour. Het was wegsmijten, zoals je een pak bedorven melk de prullenbak in kegelt. Minutenlang dacht hij na.
‘Ik heb toch echt goede kaarten’ dacht hij,
met zijn aas negen. Daarmee maakte hij
twee paar. Maar had die slimme Canadees
nou werkelijk een betere hand? Als de Nederlander de all-in ‘callde’ en verloor, was
hij uitgeschakeld op de zeventiende plaats.
Wilinofsky, die uiteindelijk het toernooi
won (€ 825.000) vertelde Van den Bijgaart
een paar azen te hebben gespeeld. Als het
waar is, zijn het exact dezelfde starthanden
als in de pokerfilm ‘Rounders’, waar de
hoofdpersoon in de eerste hand van de film
met aas negen aanloopt tegen het paar azen
van de mysterieuze ‘Teddy KGB’, die de
hoofdpersoon zijn hele vermogen afpakt.
Dat nooit dacht de Nederlander. Better safe
then sorry en dus paste hij maar zijn
prachtkaarten.
Daarna was de Nederlandse Team PokerStars Pro, die elke maand voor deze krant
een column schrijft, ‘op tilt’. Een mentale
staat van frustratie over een verloren hand.
Zoals altijd, waren de emoties van de 24jarige Amsterdammer op zijn voorhoofd af
te lezen. Speelt hij goed, dan lacht hij.

Speelt hij slecht of vallen de kaarten verkeerd, dan kijkt hij chagrijnig. Van den Bijgaart een pokerface? Nou nee. Juist omdat
zijn gezicht leest als een open boek, gunde
iedereen hem in de pokerwereld dat succes
in Berlijn.
Zelfs na de grootste opdoffer in zijn pokercarrière wist hij zich te herpakken. Hij
moest wel, want na jaren livetoernooien
was zijn grootste succes de derde plaats op
een ‘side-event’ op de Master Classics of
Poker in Amsterdam voor 50 duizend euro.
Maar in Europa kwam hij ondanks zoveel
pogingen in de afgelopen jaren niet verder
dan een schamele 34ste plaats in Frankrijk.
„Dit is wel waar je het voor doet”, vertelde
Van den Bijgaart in Berlijn. „Al die slechte
momenten en downswings. Het is het allemaal waard geweest. Natuurlijk is geld superbelangrijk, maar het gaat voornamelijk
om de eer om aan zo’n finaletafel te zitten.”
Online is Van den Bijgaart een veelvraat,
een harde werker achter de computer. Alleen al in 2011 speelde hij 470 duizend (!)
pokerhanden en daarmee is hij op weg naar
de status van ‘Supernova Elite’. Daarvoor
pokert de Nederlander op soms wel achttien tafels tegelijk. Vorig jaar probeerde hij
ook om Supernova te worden, maar lukte
het niet. Dit jaar gaat het online goed en
gaat het dus ook in EPT’s beter. „In toernooien is het gewoon 98 procent helemaal
niets. En in 2 procent van de gevallen bereik
je de hemel. Aan de ene kant ben ik superblij dat ik aan de finaletafel zat, maar als je
er eenmaal zit, wil je meer.” En toen keek de
Nederlander toch weer even blij, maar ook
teleurgesteld.

Je kunt nu online een exclusieve pokerclub beginnen, met
een clubklassement en spelersstatistieken om je score en
die van je vrienden bij te houden.
Het heet Home Games. Het is nieuw en gratis, alleen op
PokerStars.net/homegames
Begin vandaag nog je eigen pokerclub online.
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