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Eerste Nederlandse succes in Las Vegas
De Nederlandse pokeraar Robbie Verspui heeft dit
jaar voor het eerste Nederlandse succes gezorgd bij
de World Series of Poker in Las Vegas. In het 1.500
dollar toernooi werd de Nederlander tweede en dat
leverde hem 228.000 dollar op.
Verspui moest het op de laatste dag van het
toernooi opnemen tegen zestien zeer ervaren pokerspelers, waaronder meerdere braceletwinnaars van

de World Series of Poker. De Nederlander legde het
uiteindelijk af tegen de Amerikaan Andrew Badecker,
die de felbegeerde gouden bracelet won en 369
duizend dollar.
Verspui was heel dichtbij een vierde Nederlandse
bracelet ooit. Eerder wonnen Marc Naalden, Rob
Hollink en Marcel Vonk al een toernooi op de World
Series of Poker en de gouden armband. Verspui had

een klein gelukje nodig toen bij de laatste vijf spelers,
toen al zijn chips in het midden lagen en hij ‘all-in’ was
met zijn aas tien tegen de aas vrouw van zijn tegenstander. Vaak wint de aas vrouw, maar met een tien
op de pokertafel mocht de Nederlander nog even
doorpokeren en hij kan terugkijken op een geweldige
prestatie.

Nachtvlinder zoekt vis
Als alle Nederlanders met een kantoorbaan allang slapen, verdienen professionele pokerspelers hun geld achter de computer. Dan zijn de
slechte pokerspelers online en is het meeste te
verdienen voor de ‘highstakers’. DOOR SANDER COLLEWIJN

I

n de volksmond van het
poker zijn ‘vissen’ de slechte
spelers en haaien degene die tot
de top van het poker behoren.
De slechtste spelers pokeren volgens de
topspelers ’s nachts. Het is alsof de
haaien bloed ruiken van kilometers afstand. „Je ziet zo een wachtrij van dertig
spelers ontstaan, als er een opeens een
grote vis aan tafel gaat zitten. Waarschijnlijk werken de meeste vissen
overdag en gaan ze ’s nachts pokeren”,
vertelt Bas Faessen (25), die online onder de naam ‘diBasio’ speelt en vorig
jaar het Main Event van de World Series
of Poker in Las Vegas met een geldprijs
verliet en ‘heads-up’ (1 tegen 1, red.) een
gevreesde speler is. „Die wachtrijen zijn
nu iets kleiner, omdat Amerikanen niet
meer online kunnen spelen. Je hebt dat
aloude pokercliché, waarbij iedereen
wacht tot dronken Amerikanen online
gaan, maar dat geldt nu minder.”
En hoe spot je de vissen? Faessen:
„Als je veel speelt kun je de ‘regulars’,
de vaste goede spelers, meteen herkennen. Ik speel op verschillende sites en
meerdere tafels tegelijk en dan hou ik
continu in de gaten of er een nieuwe
naam aan een tafel gaat zitten. Dat is
dan meestal een vis. Alle regulars proberen meteen de vis te isoleren en veel
handen met alleen die slechte speler te
spelen, omdat vissen meer fouten maken dan de goede spelers.”
Online pokeren is voor de echte pokercracks, die voor tienduizenden euro’s of zelfs tonnen spelen in één nachtje, een potje vissen geworden waarbij
de computermuis fungeert als hengel-

tje. Geduldig die dobber laten drijven
totdat er een vis in de buurt is en dan
binnenhalen. Veel succesvolle pokerspelers worstelen door de aantrekkelijke inkomsten om hun dag- en nachtritme een beetje normaal te krijgen. Faessen pokert al drie jaar ’s middags en ’s
nachts en is eraan gewend. „Ik heb het
weleens geprobeerd om het anders aan
te pakken, ik weet ook wel dat het beter
is om elke dag om negen uur ’s ochtends op te staan. Veel ’s nachts spelen
heeft wel negatieve effecten, dat is een
afweging die elke pokerspeler moet
maken voor zichzelf. Maar ’s nachts
ben ik meer gefocust dan overdag, waar
de afleiding groot is. Ik heb ook wel
eens sessies gehad waar ik gewoon
meer dan vierentwintig uur doorging.
Dan begon ik om tien uur ’s avonds en
speelde ik tot de volgende dag door tot
één uur ’s nachts.”
De nachtelijke zoektocht naar vissen
beïnvloedt in ieder geval niet het sociale
leven van Faessen, ondanks de ongebruikelijke uren die hij achter zijn computer zit om geld te verdienen. „Mijn
vriendin werkt, dus zij staat vroeg op.
Als ik wakker word doe ik boodschappen of ga ik schoonmaken en meestal
kook ik. En als zij gaat slapen om een
uurtje of tien, ga ik weer pokeren. De
hoogste stakes zijn ’s nachts gewoon
het interessantst. Als serieuze prof is
daar het meeste geld te verdienen.”
Bas Faessen, hier op een ‘echt’ pokertoernooi, heeft zijn slaapritme al drie jaar
aangepast op zijn online pokerbezigheden.

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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