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Vijf weken ‘grinden’
in de woestijn

Deze maand gaat het op pokerfora en Facebook
ondanks de online pokercrisis in de Verenigde
Staten maar om één ding: hoe lang ga je naar
Vegas en welke toernooien van de World Series
of Poker ga je spelen? DOOR SANDER COLLEWIJN

V

oor meerdere Nederlandse
professionals is de woestijnstad Las Vegas in pokertermen ‘de nuts’. Presteren in een van de
58 toernooien van de World Series of
Poker is het doel, waarvan het Main
Event de heilige graal van het poker is.
Vorig jaar betaalden meer dan zevenduizend pokerspelers de tienduizend
dollar buy-in en won de Canadees
Jonathan Duhamel de hoofdprijs van
8,9 miljoen dollar. Door de beslissing
van de Amerikaanse overheid om de
drie grootste pokersites PokerStars,

Full Tilt en Absolute Poker op zwart te
zetten, moesten de Nederlandse pokeraars deze keer wel even nadenken of
ze lang ze in de woestijnstad wilden
bivakkeren. Door die bewuste 15 april
(‘Black Friday’) is online pokeren op
de laptop er in de gehuurde villa niet
meer bij. De livetoernooien van de
World Series of Poker speel je voor de
roem en de eer, terwijl het meeste
geld meestal online verdiend wordt.
Daarom kunnen veel Nederlandse
pokeraars het niet laten om naar de
meest aansprekende toernooien van

de World Series of Poker te gaan,
denkt pokerjournalist Frank op de
Woerd van pokersite PokerNews. Zelf
gaat hij samen met een collega zeven
weken naar de woestijnstad om verslag te doen van de Nederlandse
prestaties. Het is voor de pokerfanaat
de mooiste tijd van het jaar. „Ik denk
dat er iets minder Nederlanders meedoen aan de World Series of Poker of
dat ze een kortere periode gaan”,
aldus Op de Woerd. „Dat heeft te
maken met de strenge regels van de
Belastingdienst en het niet kunnen
inloggen op pokersites in Amerika.
We verwachten nog steeds veel landgenoten, maar die gaan deze keer
eerder voor een combinatie van pokeren en vakantie vieren in Vegas.”
Liefhebbers van kunst en cultuur
kunnen ‘Vegas’ beter mijden. Nergens
is de American Dream nadrukkelijker
aanwezig dan in de megahotels als
The Bellagio, Planet Hollywood en

Hollandse klappers
Vorig jaar was wetenschapper Marcel Vonk de succesvolste
Nederlander tijdens de World Series of Poker. Hij won als
derde landgenoot ooit een gouden ‘bracelet’ en ruim een half
miljoen dollar. De Rotterdamse student Michiel Sijpkens werd
in 2010 19de in het Main Event en won ruim driehonderdduizend
dollar. De eerste van de 58 pokertoernooien van de World

Series of Poker begint op 31 mei. 19 juli is de laatste dag van
het officieuze wereldkampioenschap poker, waarna de laatste
negen (‘November Nine’) van het Main Event in november
uitmaken wie zich een jaar lang wereldkampioen mag noemen.
Nog nooit won een Nederlander dit toernooi.
Luske (inzet) kwam het verst met een tiende plaats in 2004.

The Mirage. En de kopie van de Eiffeltoren zou nergens anders kunnen
staan dan hier, maar voor de ware
pokerspeler is Las Vegas een tweede
thuis. Er is geen één plaats waar een
pokeraar zo makkelijk zijn beroep kan
uitoefenen. Toernooien en ‘cashgames’ zijn er in alle soorten en maten,
of je nou aan de beruchte ‘Strip’ of
juist in het oude gedeelte van de pokerstad verblijft. Marcel Luske is
onderhand de tel kwijtgeraakt hoe
vaak hij naar Las Vegas is geweest.
„Dit wordt de tiende of twaalfde keer
dat ik er vijf weken heen ga. Het is de
plek waar poker groot is geworden.”
Luske is in Amerika zo bekend dat
verschillende hotels hem een suite
aanbieden, omdat ‘The Flying Dutchman’ als gast in het hotel voor goede
reclame zorgt.
De zwembadfeesten, ‘The Playboy
Club’ in Hotel Palms en de glitter en
de glamour moet je in de stad wel met
een korreltje zout nemen. Zelfs een
Las Vegas fan als Op de Woerd beaamt dat. „Als je denkt dat alles oprecht is, word je teleurgesteld. Als je
daar een fooi geeft glimlachen ze naar
je. Als je het niet doet, kun je er naar
fluiten. Voor mij heeft die 24-uurs
economie een enorme aantrekkingskracht. Je kunt ’s nachts nog naar de
supermarkt en je kunt altijd pokeren.

Het is een geweldige stad.”
De 58-jarige Luske kijkt uit naar
zijn pokertrip van begin juni tot half
juli, waar hij een Nederlandse kolonie
zal aantreffen met pokeraars als Noah
Boeken, Steven van Zadelhoff, Shander de Vries, Lex Veldhuis, Rob Hollink en voormalig tophockeyster
Fatima Moreira de Melo. „Ik vind Las
Vegas heel leuk. Je kunt ook de rust
opzoeken als je geen zin hebt in alle
drukte. Ik denk dat door de online
problemen de casino’s vol zitten en er
plaatsen tekort zijn. Natuurlijk is het
lastig dat we vijf weken lang niet
online kunnen pokeren, maar het
betekent zeker een injectie voor het
live pokeren in Vegas.”

Zondag kun jij het aan de pokertafel
opnemen tegen profvoetballers in het
voetbal pokergala! In hotel Dylan in
Amsterdam zijn er nog plekken aan de
pokertafel te vergeven. Als jij bekende
Nederlandse profvoetballers en voormalig tophockeyster Fatima Moreira
de Melo wilt verslaan, kun je je deze week
via www.pokerstars.net kwalificeren.

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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