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The American Way

Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Seven-card stud,
Five-card stud en Low ball draw
Welkom in het gekkenhuis van de World Series of Poker
Begin november besteedden de nieuwsrubrieken in ons land opeens aandacht
aan pokeren. De Nederlander Michiel Brummelhuis deed in Las Vegas mee aan
de finale van de World Series of Poker en maakte daarmee kans op de hoofdprijs van meer dan 8 miljoen dollar. Brummelhuis werd helaas snel uitgeschakeld, maar mocht wel 1,2 miljoen dollar mee naar huis nemen. In deze aflevering van The American Way kijken we in de kaarten van de World Series of Poker.
aan het eind bepaalden de deelnemers wie van hen het best had
gespeeld. De bokaal ging zoals
verwacht naar Moss.
Door Pieter Verhoogt

De World Series of Poker (WSOP)
is een circuit van pokertoernooien dat jaarlijks in de maanden juni en juli in Las Vegas
wordt gehouden. Alle evenementen vinden plaats in het Rio AllSuite Las Vegas Hotel and Casino,
dat gedurende deze twee maanden het epicentrum van de pokerwereld is.

Nick ‘The Greek’ Dandalos

Voor het ontstaan van de WSOP
moeten we terug naar de periode
kort na de Tweede Wereldoorlog.
De Griekse immigrant Nick
Dandalos had in Amerika en
Canada een reputatie opgebouwd als beroepsgokker.
Kaarten, dobbelen, paardenraces – Nick ‘The Greek’ Dandalos
deed het allemaal. Hij won grote
sommen geld, maar verloor ook
kapitalen. In januari 1949 benaderde Dandalos Lester ‘Benny’
Binion, een voormalige maffiabaas met veroordelingen
voor moord, diefstal en wapenbezit. Dandalos vroeg Binion om
voor hem de grootste pokerwedstrijd aller tijden te organiseren.
Een kolfje naar Binions hand.
Hij arrangeerde voor Dandalos
een duel met Johnny Moss, die
werd gezien als de beste pokerspeler van dat moment. De mannen maakten er een geweldige
strijd van. Meer dan vijf maanden speelden zij op het scherpst
van de snede met inzetten van
soms wel honderdduizenden
dollars. Het verhaal gaat dat als
Moss ’s avonds zijn bed opzocht,
Dandalos op zoek ging naar
partners om nog wat te dobbelen. Moss had in de tweestrijd
de overhand en uiteindelijk,
toen zijn verlies was opgelopen
tot meer dan 2 miljoen dollar,
moest Dandalos zijn nederlaag
erkennen. Hij verliet de tafel
met de legendarische woorden:
“Mr Moss, I have to let you go.”
Binion, die vanuit Chicago naar
Las Vegas vluchtte en daar eigenaar werd van een casino, zou
daarna nog vele pokerduels
arrangeren. Langzaam maar
zeker vormde zich bij hem het
idee van een pokerevenement met
meerdere grote jongens tegelijk
aan één tafel. Hij had ervaren dat
spelen om grote bedragen publiek
trok en zag hierin kansen voor
zijn Binion’s Horseshoe-casino.
In 1970 was het zover. Binion
nodigde zeven topspelers, onder
wie ook de inmiddels 63-jarige
Johnny Moss, uit voor een toernooi waarbij zij in tweetallen
tegen elkaar speelden, omringd
door publiek. Er werden aantrekkelijke geldprijzen uitgekeerd en

Gouden armband

Een jaar later (1971) werd de opzet
van het evenement aangepast.
Deelname stond open voor iedere
speler die vooraf 10.000 dollar
inlegde en er werd gespeeld volgens het freeze-out format (knockoutsysteem). De World Series of
Poker was geboren. In de jaren
erna werd de verdeling van het
prijzengeld aangepast. Het principe van winner takes all’werd
losgelaten en afhankelijk van
hun eindklassering konden ook
andere spelers aantrekkelijke
bedragen winnen. De eerste prijs
was opnieuw voor Johnny Moss.

de winnaars kunnen zich dus
voor een beperkt bedrag toegang verschaffen tot het eindtoernooi. Bekend is het verhaal van
Chris Moneymaker (what’s in a
name?). Hij verkreeg in 2003 via
een online satelliettoernooi met
een inleg van veertig dollar toegang tot de WSOP. En hoewel hij
voorafgaand aan het eindtoernooi
nog nooit aan een pokertafel had
gezeten (hij speelde alleen maar
online), wist hij alle 838 deelnemers achter zich te laten en de
hoofdprijs van 2,5 miljoen dollar
op te eisen.
Dit verhaal was een enorme
impuls voor de populariteit van
de WSOP. In 2004 verdriedubbelde het aantal deelnemers
aan het Main Event (eindtoer-

dollar bijeen. Van dat geld gaat
in de regel zes à tien procent
naar het sponsorende casino.
De rest wordt uitgekeerd als
prijzengeld, waarvan 7,5 miljoen
aan de winnaar. In 2006 omvat
de WSOP al 45 (satelliet)toernooien. Het aantal deelnemers
aan het Main Event bereikt dat
jaar het hoogtepunt met 8.773.
De winnaar, Jamie Gold, gaat
naar huis met 12 miljoen dollar.
Dit bedrag wordt in de geschiedenis van de WSOP slechts één
keer overtroffen. In 2011 kondigen de WSOP en Guy Laliberté,
de oprichter van Cirque du Soleil,
een speciaal liefdadigheidsevenement aan waarvan de opbrengsten ten goede komen aan ONE
DROP, de stichting van Laliberté
die zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.
Het pokerevenement, genaamd
‘The BIG ONE for ONE DROP’,
kent een inleg van 1 miljoen dollar per speler. Alle 48 beschikbare deelnameplaatsen worden
gevuld: sommige door ruimhartige CEO’s met een voorliefde
voor poker, maar de meeste door
pokerprofessionals. Profspeler
Antonio Esfandiari wint het evenement, de bijbehorende platina
armband en het prijzengeld van
18,3 miljoen dollar.
In 2007 is een nieuwe wet voor
online kansspelen van kracht
geworden, waardoor het aantal
deelnemers aan de voorrondes
is teruggelopen en het deelnemersveld van het Main Event
sindsdien rond de 6.500 ligt. Het
prijzengeld voor de winnaar is
gestabiliseerd rond de 8 à 9 miljoen dollar. De winnaar van dit
jaar, de 23-jarige Ryan Riess uit
Michigan, ontving een bedrag
van 8.361.570 dollar.

Marketingmachine

In 2011 vindt een speciaal WSOP-liefdadigheidsevenement plaats waarvan
de opbrengsten ten goede komen aan ONE DROP, een stichting die zich inzet
voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. The BIG ONE for ONE DROP
kent een inleg van 1 miljoen dollar per speler en een prijzengeld van maar liefst
18,3 miljoen dollar.
•

In de daaropvolgende jaren nam
het aantal deelnemers aan het
evenement gestaag toe. Ook werden pokervarianten toegevoegd
en afgevoerd. Texas Hold’em was
en is de dominante spelvariant,
maar in de WSOP kan ook worden gespeeld volgens de regels
van Omaha Hold’em, Sevencard stud, Five-card stud, Low
ball draw en andere varianten. In
1976 kregen de winnaars van alle
spelvarianten naast hun geldprijs
en inofficiële titel van wereldkampioen ook allemaal een gouden
armband. Dit is sindsdien het
vaste eerbetoon aan de winnaars
van de WSOP.

nooi) tot 2.576. Het prijzengeld
voor de winnaar sprong dankzij de ruime inleg naar 5 miljoen
dollar. 2004 was ook het jaar dat
de WSOP een andere eigenaar
kreeg. Harrah’s Entertainment
nam het Horseshoe-casino over,
verkocht het casino en het bijbehorende hotel, maar koesterde
het recht om de WSOP te mogen
organiseren. Vanaf 2005 wordt de
WSOP dan ook georganiseerd in
het aan de Las Vegas Strip gelegen Rio All-Suite Las Vegas
Hotel and Casino, eigendom van
Harrah’s (tegenwoordig Caesars
Entertainment).

Satelliettoernooien

De groei van de WSOP is bijna
angstaanjagend. In 2005 doen
circa 23.000 spelers mee aan
de diverse satelliettoernooien
en verdubbelt het aantal deelnemers aan het Main Event
opnieuw tot 5.619. Met hun
inleg brengen zij bijna 53 miljoen

In de jaren tachtig werden satelliettoernooien geïntroduceerd,
waarop het recht op deelname
kon worden verdiend voor het
jaarlijkse eindtoernooi. Deze
satelliettoernooien kennen in de
regel veel lagere inleggelden en

Recordbedragen

De eigenaar van de WSOP, casinoen hotelonderneming Caesars
Entertainment, spint uiteraard
garen bij het succes van de pokercompetitie. Vanuit de inleggelden kan de WSOP zichzelf prima
bedruipen. Harrah’s incasseert
de gebruikelijke organisatie-fee
én profiteert daarnaast uiteraard
van de aantrekkingskracht op
het publiek (toeschouwers, gokkers, overnachters) en de enorme
exposure die de pokerevenementen voor het concern genereren.
Bijvoorbeeld via de televisie-uitzendingen van de WSOP. Sinds
de jaren tachtig is de pokercompetitie door diverse zenders in
beeld gebracht. Sinds 2002 heeft
ESPN de uitzendrechten van het
evenement. Dat jaar kwam de
WSOP ook als eerste met de ‘sneak
peek’ of ‘hole cam’, een minicamera
ingebouwd in de speeltafel die de
kijkers in staat stelt te zien welke
kaarten de spelers in hun handen hebben. ESPN kwam in 2008
ook met de suggestie om de laatste tafel (de finaleronde) van het
Main Event op een later moment
te spelen. Dat zou de mogelijkheid bieden om de spanning op
te bouwen, meer aankondigingen te doen, samenvattingen uit
te zenden van de aanlooprondes
en last but not least de tijd geven
om adverteerders en sponsoren
te werven. Sindsdien wordt de
laatste tafel, met de negen laatst
overgebleven spelers, uitgesteld
tot november.

De WSOP is inmiddels zo’n
sterk merk geworden, dat ook
andere inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Zo
hebben diverse grote sponsoren
zich aan het evenement verbonden en is er inmiddels een WSOP
Academy, waar topspelers tegen
betaling de kneepjes van het vak
uitleggen. Er worden producten (kaartspellen, videogames,
T-shirts, et cetera) op de markt
gebracht waarop het logo van de
WSOP prominent aanwezig is. De
WSOP incasseert daarvoor jaarlijks circa een miljoen dollar aan
licentievergoedingen.
Maar dat is nog niet alles. De
WSOP organiseert inmiddels
ook evenementen buiten de
traditionele maanden juni en
juli. Zij heeft zich een deel van
de satelliettoernooien toegeeigend. Van augustus tot mei
worden de zogenaamde WSOP
Circuit-evenementen georganiseerd, een serie van 22 twaalfdaagse pokertoernooien die
op verschillende plaatsen in
Amerika worden georganiseerd. Bij deze evenementen
kunnen naast geldprijzen ook
punten worden verdiend voor
een ranglijst, evenals directe
plaatsing voor de WSOP in de
zomermaanden.
Daarnaast heeft de marketingmachine van de WSOP haar
oog laten vallen op het buitenland. In september 2007 ging de
World Series of Poker Europe van
start met een groot evenement in
Londen. In 2013 vond het evenement plaats in Parijs. Ook Afrika
en Azië hebben inmiddels eigen
WSOP-evenementen, compleet
met prijzengeld en armbanden.
Daarnaast heeft WSOP in diverse
Amerikaanse staten een op het
pokerspel gebaseerde krasloterij geïntroduceerd, waarbij naast
geldbedragen ook deelname aan
pokertoernooien en zelfs het Main
Event gewonnen kunnen worden.

Pokergekkenhuis

De WSOP die afgelopen juni en
juli in het Rio Hotel in Las Vegas
werd gespeeld, bestond uit
maar liefst 62 pokertoernooien
in verschillende spelvarianten. In de periode van 29 mei tot
5 juli begonnen de 61 voorbereidingsevenementen met een inleg
van 1.000 tot 5.000 dollar. Wie
bedenkt dat elk van die evenementen een vooraf bepaalde spelduur kent van twee tot vijf dagen,
begrijpt dat er sprake is van een
lokaal pokergekkenhuis. Als climax begon op 6 juli het Main
Event. Begonnen met 6.352 spelers, die elk 10.000 dollar inlegden, bleven op 16 juli de negen
beste spelers over. Die plaatsten
zich daarmee voor de final table
in november (The November
Nine) en de hoofdprijs van ruim
8 miljoen dollar. Onder hen dus
Michiel Brummelhuis, onze landgenoot die zijn ultieme pokerdroom mocht beleven. Kaartje
leggen, niemand zeggen. Spelletje
doen, 1,2 miljoen. Sport the
American Way!
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Pieter Verhoogt is directeur van sporteconomisch adviesbureau Sport2B
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