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 Fabels en 
feiten over de 

wereld van 
royal flush en 

keihard 
bluffen 

EEN POKERFACE KUN JE AANLEREN
i Kijk in de spiegel. Bedenk dan of je het 

volgende kunt: vijfduizend euro van je  
eigen geld (of als je dat niet hebt: je eigen auto) in 
één keer op het spel zetten. Niet met een goede 
pokerhand, maar met een heel slechte. Je hebt een 
waardeloze combinatie van kaarten, toch zet je alles 
in wat je hebt. Je tegenstander bestudeert je daarna 
eindeloos. Je probeert zo emotieloos over te komen. 
Het enige wat jij denkt is dit: leg weg die kaarten. 
Want je bent keihard aan het bluffen. Hoe voelt dat? 
Stoer of doodsbenauwd? Ballen heb je of je hebt ze 
niet. 

POKEREN IS EEN SPORT
Op televisie zie je pokerspelers die continu 
‘all-in’ gaan en al hun chips op het spel zetten. 

Als je met wat vrienden een avondje pokert, wil ieder-
een alleen maar de hele tijd de flop zien – de eerste 
drie kaarten. Dan kun je je afvragen of het nog een  

De pokerwereld: schimmige keldertjes vol met criminelen en zwart geld?
 Of behendigheidsspel dat beoefend wordt door whizzkids? Veronica Magazine 

legt pokerkenner Sander Collewijn, schrijver van het net verschenen boek All-In, 
zeven stellingen voor. Wat klopt wel en wat klopt niet?

TEKST SANDER COLLEWIJN

behendigheidsspel is. Maar online, met duizenden 
handen die per dag op verschillende schermen voorbij 
schieten, met alle statistiek en psychologie die erbij 
komt kijken, kun je het gerust een denksport noemen. 
Er is niet voor niets een pokercomputer ontwikkeld 
die winstgevend kan pokeren tegen professionals. 

FATIMA MOREIRA DE MELO IS DE BESTE  
NEDERLANDSE POKERSPEELSTER

De voormalige tophockeyster is de eerste 
vrouw op de Nederlandse all-time moneylist. 

Zij pokerde al zo’n half miljoen dollar bij elkaar. 
Vorige maand won ze op de Bahama’s het Ladies 
Event van het PokerStars Championship. Haar 
grootste klapper maakte de Rotterdamse in 2013 
op Isle of Man. Toen werd ze tweede van 379 spelers 

bij het UKIPT Main Event. Het leverde haar 95 
duizend dollar op. Ook online wist ze al prijzen 

te pakken. Het is wachten op de eerste grote 
cash boven de 100K (honderdduizend).     

WORDEN?
GA POKEREN!

RIJK
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▲ Bij de World Series in 
Las Vegas is er een leuk 
prijzenpotje: elk van de 
zevenduizend pokeraars 
legt tienduizend dollar in 
om mee te mogen doen. 

REPORTAGE  SPORT

POKEREN IS EEN EN AL GLAMOUR
Was het maar waar! Natuurlijk zijn er de 
mooie toernooien in vijfsterrenhotels en 

schitterende casino’s, waarin je je James Bond waant. 
De World Series of Poker in Las Vegas: dat is de glit-
ter en de glamour in de pokerwereld. Maar het harde 
geld wordt vooral online verdiend, eenzaam achter de 
computer. Om drie uur ’s nachts met een tosti, twee 
grote beeldschermen voor je neus en een computer-
muis in je rechterhand: als dat jouw definitie is van 
glamour, dan klopt deze stelling. 

ONLINE POKEREN IS ILLEGAAL
De pokerwereld wacht al jaren met smart op 
een herziening van de wet op de kansspelen, 

waardoor online pokeraanbieders eindelijk legaal 
kunnen aanbieden in ons land. Die wet is eindelijk 
door de Tweede Kamer, maar moet nog door de 
Eerste Kamer. Aangezien er al jaren vertragingen 
zijn, is het onduidelijk of het op korte termijn gaat 

lukken. Pokeraanbieders wachten met het besteden 
van hun marketingbudget en televisiegelden totdat 
die markt open is. Tot die tijd wordt online pokeren 
gedoogd. Mocht je online een miljoen euro winnen, 
dan is de kans vrij groot dat er een blauwe envelop in 
je brievenbus valt. Hoi 29 procent kansspelbelasting.

POKERSPELERS ZIJN NOTOIRE GOKKERS
Pokeren als spel is juridisch de ene keer een 
behendigheidsspel en dan weer een kansspel. 

Maar pokerspelers zijn gek op een gokje wagen. Als 
het niet met poker is, dan met andere casinospelen of 
sportsbetten. Als ze maar ergens geld op kunnen  
inzetten. Pokerspelers zijn thrillseekers. De ‘prop-
bets’ in de pokerwereld zijn hiervan het bewijs: een 
paar duizend euro inzetten op welk ijsblokje sneller 
smelt. Hoe ver iemand komt in een pokertoernooi. 
Hoe snel behang loslaat. You name it en er wordt op 
gewed in pokerland. 

ALS JE SNEL RIJK WILT WORDEN, MOET JE 
GAAN POKEREN

Als je snel rijk wilt worden, moet je een 
staatslot kopen of bij de roulette in het  

casino alles op zwart of rood zetten. Het klinkt ont-
nuchterend, maar met poker snel rijk worden is een 
illusie. Degenen die er snel rijk van worden, worden 
er ook weer snel arm van. De spelers die op een lange 
termijn rijk zijn geworden, hebben hier meestal voor 
gestudeerd. Het klinkt übersaai, maar ‘bankrollma-
nagement’ –je langzaam omhoog werken in het poker 
door maar een klein deel van je vermogen op het spel 
te zetten – is de manier om miljonair te worden. ■

MILJOENENSPORT
••• De Nederlander die het meest won met 
pokeren, is Marcel Luske: 4,4 miljoen Ame-
rikaanse dollars. ••• De beste hand met 
kaarten is een royal flush (tien, boer,  
vrouw, koning, aas van dezelfde soort).  
Pokeraars hebben gemiddeld maar één keer 
in hun leven zo veel mazzel. ••• Aan het 
Main Event van de World Series of Poker (in 
juli in Las Vegas) doen gemiddeld zo’n  
zevenduizend spelers mee die daar elk tien-
duizend dollar voor betalen. ••• Het online 
pokeren is populair in ons land: er zijn naar 
schatting een miljoen online pokeraccounts. 

SANDERS 
POKER 
 DROOM
Sportjournalist 
Sander Collewijn 
belandde in de po-
kerwereld toen hij er 
voor Pokerstars en 
De Telegraaf over 
begon te schrijven. 
Hij trok van vijfster-
renhotel naar vijf-
sterrenhotel, van 
Monte Carlo tot de 
Bahama’s en Vegas. 
Hij feestte mee met 
de toppers en dacht 
zelf ook een winst-
gevende pokerspe-
ler te kunnen wor-
den. Over zijn 
ervaringen schreef 
hij het boek All-In – 
Een Reis door de 
Wereld van het 
Poker, dat net uit is.


