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Poker Experts, aangenaam professioneel 

Al sinds 2007 biedt Poker Experts geheel 
verzorgde pokerevenementen aan als 
bedrijfsuitje of als vrijgezellenfeest, 
gecombineerd met diners en andere 
evenementen op toplocaties door geheel 
Nederland. 
 
Poker Experts weet dat poker met name gebruikt 
wordt vanwege de sociale vaardigheden. Een 
uitstekende manier om uw collega’s op een andere manier te leren kennen. Dus 
let goed op, ze mogen ongestraft liegen, bedriegen en bluffen. Uw taak om goed 
te kijken naar de oogjes en de gebruikte lichaamstaal. 
 
Onze croupiers stimuleren uw gasten tot het maken van heldhaftige beslissingen, 
en geven continu feedback met belangrijke tips. Iedereen krijgt op een 
amusementvolle wijze daarmee inzicht in het eigen gebruik van strategische, 
sociale en mentale vaardigheden tijdens het pokerspel. 
 
Uiteindelijk wordt natuurlijk het toernooi gespeeld waarbij de spanning om te 
snijden zal zijn naarmate het aantal deelnemers minder wordt. Er kan namelijk 
maar één iemand de winnaar zijn… 
 
 
Onze pokerevenementen zijn standaard inclusief: 
 Gastheer/Presentator 
 Amusementvolle croupiers aan iedere pokertafel 
 Zonnebrillen voor iedereen 
 Pocketkaartjes met de handwaardes voor iedereen 
 Prijzen voor de winnaars, geen geldprijzen of tegoeden 
 Bijzondere prijs voor de verliezer 
 
Wij bieden kwaliteit, onze evenementen zijn altijd inclusief: 
 Toernooitafels, dus geen kleedje 
 Pokerchips met cijferbedrukking  
 
Horeca Nederland 
Poker Experts maakt gebruikt van de betere horecagelegenheden door geheel 
Nederland. U kunt uw evenement eenvoudig combineren met een diner, buffet of 
een lunch. 
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Pokerprogramma I: Het Pokertoernooi 

Poker Experts biedt u een geheel verzorgd 
pokertoernooi aan volgens de officiële regels van de 
World Series of Poker.  
 
Onze gastheer (vaak ook een gastvrouw) 
verwelkomt uw gasten en legt kort en krachtig de 
spelregels van het pokerspel uit. Iedereen krijgt 
hierbij een handige pocketversie met de 
handwaarden van laag naar hoog. 
 
In het eerste deel van het pokertoernooi mogen uw gasten die al hun speelchips 
verloren hebben, hun bankroll opnieuw laten aanvullen. Voor straf mogen ze 
echter twee handjes niet meer meespelen. 
 
In het laatste deel zullen helaas moedige strijders gaan afvallen. Deze mogen op 
een andere pokertafel verder spelen volgens het Sit & Go principe. 
 
De spanning zal om te snijden zijn naarmate het aantal deelnemers minder wordt. 
Er kan namelijk maar één iemand de winnaar zijn. Wie mag zich de winnaar van 
het toernooi noemen en neemt de felbegeerde pokerkoffer mee naar huis? 
 
 
Programma voorbeeld 
 
19:00 uur Opening pokerevenement 
Verwelkoming door de gastheer/vrouw, en uitleg van de spelregels.  
 
19:10 uur Oefenpotjes  
We starten met een aantal oefenpotjes, om bekend te raken met de spelregels.  
 
19:20 uur Poker CASH game  
Doel is om zoveel mogelijk chips te vergaren. De croupiers geven uw gasten 
Belangrijke tips op een amusementsvolle wijze.  
 
20:30 uur Pokertoernooi Deel 1 
Het pokertoernooi wordt gestard. In het eerste deel mag iedereen nog een rebuy 
doen, oftewel de bankroll wordt bij verlies opnieuw aangevuld. Bij een rebuy mag 
de deelnemer voor ‘straf’ helaas twee handjes niet meer meespelen. 
 
21:30 uur Pokertoernooi Deel 2 – De afvalronde 
Helaas zullen moedige strijders nu afvallen. Verliezers spelen aan de ‘looser’-tafel 
verder voor voor de poederprijs.  
 
22:30 uur Prijsuitreiking 
De prijzen worden uitgereikt, en het toernooi is hiermee beëindigd.  
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Pokerprogramma II: The Mix (grote groepen) 

Speciaal voor grote groepen heeft Poker Experts haar eigen programma 
ontwikkeld waarbij uw gasten meerdere malen gemixt worden op basis van 
sterkte.  
 
De voordelen van ‘The Mix’ zijn: 
 Afwisseling doordat u continu met andere gasten aan tafel zit 
 Iedereen speelt door tot de laatste seconde, niemand valt af zoals in een 

pokertoernooi 
 U komt snel terecht aan tafel met deelnemers die even sterk zijn 
 
 
Programma voorbeeld o.b.v. 70 gasten 
 
19:00 uur Opening pokerevenement 
Verwelkoming door de gastheer/vrouw, en uitleg van de spelregels.  
 
19:10 uur Oefenpotjes  
We starten met een aantal oefenpotjes, om bekend te raken met de spelregels.  
 
19:20 uur Poker CASH game  
Doel is om zoveel mogelijk chips te vergaren. De croupiers geven uw gasten 
Belangrijke tips op een amusementsvolle wijze.  
 
20:00 uur MIX spelers 
Per pokertafel wordt het aantal chips van iedere deelnemer geteld: 
 De beste deelnemers van iedere pokertafel gaan naar pokertafel 1, de 

daarna beste spelers gaan naar pokertafel 2, enzovoort tot de verliezers 
per pokertafel die worden verzameld aan pokertafel 7. 

 Iedereen speelt daarna weer verder volgens het CASH-game principe. 
 
Iedere 20 a 30 minuten: Degraderen & Promoveren (Mix) 
 Per pokertafel promoveren de beste drie spelers naar een hogere pokertafel 
 Per pokertafel degraderen de ‘slechtste’ spelers naar een lagere pokertafel 
 Overige spelers blijven zitten 
 Iedereen speelt daarna weer verder volgens het CASH-game principe. 

 
22:30 uur Einde van The MIX – Chipcount & prijsuitreiking 
 De speler met de meeste chips aan pokertafel 1 is de grote winnaar van het 

pokerevenement. Deze speler krijgt de grote pokerkoffer mee naar huis. 
 De speler die het vaakst gewonnen heeft aan pokertafel 1 krijgt de kleine 

pokerkoffer mee naar huis. 
 De speler met de meeste promoties krijgt eveneens een pokerkoffer mee 

naar huis. 
 De speler met de minste chips aan pokertafel 7 is de grote verliezer van het 

pokerevenement. Deze speler krijgt de poedelprijs mee naar huis. 
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Pokerprogramma III: Poker als cursus 

Onze toppokeraar gaat u bewijzen hoe u structureel 
kunt winnen met poker. Dit gaat door middel van 
korte cursussen waarbij commerciële, strategische, 
sociale en mentale vaardigheden behandeld worden. 
 
Voordat we daadwerkelijke gaan beginnen met het 
toernooi spelen we eerst een aantal oefenpotjes om 
goed bekend te raken met de regels. Aan iedere 
pokertafel bevindt zich een croupier, die direct 
aanwijzingen geeft aan uw gasten. Hiermee raakt iedereen snel bekend met de 
spelregels.  
 
Tijdens de clinic gaan we dieper in de volgende onderdelen: 
 Gebruik van commerciële, strategische, sociale en mentale vaardigheden 
 Uitleg strategie gekoppeld met eigen vaardigheden 
 Identificatie van (soorten) risico’s 
 Relatie risico’s met verkregen beloning 
 Uitleg kansberekeningprincipe: hoe krijg je het voordeel van de casino  

 
We sluiten de clinic af met een pokertoernooi tussen u en uw collega’s. Onze 
toppokeraar coacht iedereen en beantwoordt eventuele vragen. 
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Klanten Cases 

 
Hogeschool Leiden (90 gasten) 
 
Aan het strand van Scheveningen speelden de 
docenten van de Hogeschool Leiden ons pokerspel 
‘The Mix’. 
 
Diegene die iets anders wilde doen, kon kiezen voor 
het Powerkiten (vliegers) of het maken van 
zandsculpturen. 
 
Het was een mooie junidag, dus daarna genoot 
iedereen van het luxe BBQ-buffet. 

 
 
 

Novartis, Amsterdam (50 gasten) 
 
Vanaf vertreksteiger Westerkerk met z’n allen 
waterfietsen door de Amsterdamse Grachten. Groep 
tegen groep de puzzeltocht spelend. 
 
Vanaf aankomststeiger Leidseplein samen gezellig 
lopend naar Carlton waar natuurlijk het pokertoernooi 
wordt gehouden. 
 
Aansluitend heerlijk genieten van het dinerbuffet. 
 

 
 

KPN Telecom, ’s Hertogenbosch (3 x 70 gasten) 
 
‘Best in Finance’, zo heet de financiële afdeling van 
KPN Telecom. Om de beste te blijven moet zo nu en 
dan ook een cursus gevolgd worden. 
 
Maar na de cursus volgt de ontspanning: het 
pokertoernooi, de roulette tafel en Black Jack. 
 
Met weer een dinerbuffet natuurlijk, want na zo’n 
cursus heeft iedereen honger. 
 

 
Neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak. We komen graag met u 

in gesprek om ook van uw evenement een onvergetelijke ervaring te maken! 
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Prijzen 

Een door u geregelde locatie 
 
De volgende prijzen zijn van toepassing, indien u zelf de locatie regelt, 
bijvoorbeeld uw bedrijfskantine of een ander restaurant. 
 
  

1 tafel (t/m 9 pers.) € 430,- € 400,- € 380,- € 370,-
2 tafels (t/m 18 pers.) € 710,- € 650,- € 620,- € 605,-
3 tafels (t/m 27 pers.) € 990,- € 900,- € 860,- € 840,-
4 tafels (t/m 36 pers.) € 1320,- € 1200,- € 1155,- € 1130,-
5 tafels (t/m 45 pers.) € 1650,- € 1500,- € 1440,- € 1410,-
6 tafels (t/m 54 pers.) € 1980,- € 1800,- € 1730,- € 1695,-
7 tafels (t/m 63 pers.) € 2310,- € 2100,- € 2020,- € 1980,-
8 tafels (t/m 72 pers.) € 2640,- € 2400,- € 2310,- € 2265,-
9 tafels (t/m 81 pers.) € 2880,- € 2610,- € 2790,- € 2740,-

10 tafels (t/m 90 pers.) € 3200,- € 2900,- € 2801,- € 2746,-
11 tafels (t/m 99 pers.) € 3520,- € 3190,- € 3070,- € 3010,-
12 tafels (t/m 108 pers.) € 3840,- € 3480,- € 3350,- € 3285,-
13 tafels (t/m 117 pers.) € 4030,- € 3640,- € 3500,- € 3430,-
14 tafels (t/m 126 pers.) € 4340,- € 3920,- € 3770,- € 3695,-
15 tafels (t/m 135 pers.) € 4650,- € 4200,- € 4040,- € 3960,-

Tijdsduur 
4,0 uur

Tijdsduur 
3,5 uur

Tijdsduur 
3,0 uur

Tijdsduur 
2,5 uur

 
 
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Andere tijden op aanvraag. 
 
 
Onze locaties met diner 
 
Poker Experts maakt gebruikt van horecagelegenheden door geheel Nederland. In 
het algemeen gelden geen locatiekosten indien het evenement wordt 
gecombineerd met een diner of buffet. Dit is afhankelijk per locatie en het aantal 
deelnemers. Indicatieprijs: € 69,- incl. BTW p.p. 
 
Onze locaties zonder diner 
 
In het algemeen worden locatiekosten berekend indien het evenement niet wordt 
gecombineerd met een diner of buffet. Dit is afhankelijk per locatie en het aantal 
deelnemers. Indicatieprijs: € 35,- excl. BTW p.p. 
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Referenties 

Met veel plezier hebben we onze pokerevenementen mogen verzorgen voor 
meerdere bedrijven, instellingen en gemeentes: 
 
 
De Nederlandsche Bank  Achmea Centraal Beheer  
 
Ministerie van Defensie  Vertom Scheepvaart 
 
Royal Dutch Shell  Henkel Nederland 
 
KPN Telecom  First Consulting  
 
n.v. Nuon  Beaphar 
 
Leaseplan  Aegon 
 
Rabobank  ANWB 
 
Falcon Leven  Sintecs 
 
UPC Nederland  Suiker Unie 
 
Ciber Nederland  Intergamma  
 
Hogeschool Leiden  Douane Rotterdam  
 
Eikelboom & De Bondt  Gemeente Den Haag 
 
Wegener Nieuwsmedia  Nederlandse Gasunie 
 
Horticoop (Hortimea)  Brandweer Zaandam 
 
DataBalk  Dell Nederland 
 
Novartis  Continuon 
 
Eneco  Hot Item 
 
DHL  Oxxio 
 

 
En voor al meer dan 8000 particulieren ! 

 
Neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak. We komen graag met u 

in gesprek om ook van uw evenement een onvergetelijke ervaring te maken! 
 

Bel 030-2328721 of email info@pokerexperts.nl 
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