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De Benelux Ranking 2021 
 
Na het rampjaar 2020, waarin het King’s Casino de deuren lange tijd 
noodgedwongen gesloten heeft moeten houden, belooft 2021 voor heel 
pokerminnend Nederland, België en Luxemburg gelukkig weer wat 
positiefs in petto te hebben. De kalender van de Dutch/Benelux Classics 
2021 is namelijk bekend gemaakt. 
 
De events zullen gespeeld worden op de volgende data: 
 

Datum Event Main Event GTD 
20-25 januari Dutch Classics Grand Opening €230 €400.000 
7-12 april Dutch Classics €195 €300.000 
19-24 mei Benelux Classics €195 €300.000 
16-21 juni Grand Benelux Classics €230 €400.000 
21-26 juli Dutch Classics €195 €300.000 
8-13 september Dutch Classics Grand Final €230 €400.000 

                 Bron: pokeren.nl 
 

 
Hoewel dit natuurlijk mooie events op zich zijn, vraagt een prachtige 
toernooiserie als deze natuurlijk om een klassement van vaste spelers die 
vanuit de Benelux naar Tsjechië afreizen.  
 
Dit document introduceert een reglement voor een dergelijke ranking: 
De Benelux Ranking 2021 
 
 

Opzet 

 

• In de Main Events van bovenstaande toernooiseries kunnen spelers uit 
België, Nederland en Luxemburg punten verdienen voor de Benelux 
Ranking 2021. 

• Deelname aan de ranking is gratis en geschiedt automatisch. 

• De eindstand wordt opgemaakt na het laatst gespeelde toernooi. 

• De 36 spelers met de hoogste score spelen de grote live finale in het 
King’s Casino in Rozvadov. Er zal een livestream aanwezig zijn. 

• Bij gelijke stand van de nummers 36 gaan alle spelers op de 36e positie 
naar de grote finale. 

• De winnaar van de finale verdient de titel “beste pokerspeler van de 
Benelux” en bijbehorende bokaal. 

• Bovenstaande ranking en prijzen staan los van de (gegarandeerde) 
prijzenpotten van de Main Events van deze toernooiseries. 
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Puntensysteem 
 

• Bij de Main Events kunnen punten verdiend worden tijdens: 
 
o Startdagen 
o Main Event – algemeen 

 
 

Startdagen 

 
Van alle spelers uit België, Nederland en Luxemburg wordt een ranglijst 
gemaakt per startdag. De volgende punten worden per startdag 
toegekend op basis van deze ranglijst: 
 

• #1        20 punten 

• #2       15 punten 

• #3        10 punten 

• #4       9 punten 

• #5        8 punten 

• #6       7 punten 

• #7        6 punten 

• #8       5 punten 

• #9       4 punten 

• #10       3 punten 

• #11 - #15      1 punt    
  

Overige punten die worden toegekend zijn: 
 

• Bereiken van Day 2    3 punten 

• Overall chiplead aan einde startdag* 10 punten  
 

*Met de overall chiplead wordt bedoeld de algehele chiplead, ook spelers uit andere landen meegeteld. 

 
 

• Deelname aan een startdag alleen (dus slechts een “inschrijving”) 
levert geen punten op voor de ranking. 
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Main Event - algemeen 

 
 
Van alle spelers uit België, Nederland en Luxemburg wordt een ranglijst 
gemaakt na afloop van het Main Event. De volgende punten worden 
toegekend op basis van deze ranglijst (Last Longer systeem) 
 

• #1        50 punten 

• #2       35 punten 

• #3        25 punten 

• #4       20 punten 

• #5        15 punten 

• #6       12 punten 

• #7        10 punten 

• #8       9 punten 

• #9       8 punten 

• #1 0       7 punten 

• #11 - #20      5 punten 

• #21 - #30      3 punten 

• #31 - #40      2 punten 

• #41 - #50      1 punt 
 
 
Naast deze punten, worden bonuspunten gegeven indien de volgende 
individuele prestaties behaald worden: 
 

• Winnaar Main Event    50 punten**  

• Finaletafel Main Event    20 punten** 

• Final 2 tables Main Event (Top 18)  5 punten** 
  
** Deze punten zijn niet cumulatief, de winnaar krijgt dus 50 punten (en geen punten voor het bereiken van 

de finaletafel of de Top 18) 
 

 
Verder worden punten gegeven voor de volgende toernooiprestaties: 
 

• ITM       5 punten 

• Bereiken van Day 3    10 punten 
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Algemene bepalingen 
 

• Voor de puntentelling worden uitslagen en chipcounts aangehouden 
zoals vermeld op de officiële website van het King’s Resort: 
https://www.kings-resort.com/poker/results/  

 

• De organisatie van de Benelux Ranking 2021 behoudt te allen tijde  
het recht om resultaten te verifiëren en, indien nodig, te rectificeren. 

 

• Er is geen limiet gesteld op het aantal inschrijvingen (“bullets”) per 
startdag van een event.  Spelers kunnen zich dus zo vaak schrijven als 
ze zelf willen. 

 

• Bij het spelen van meerdere startdagen kunnen bij alle individuele 
“bullets” punten verdiend worden voor de ranking.  
 
Voorbeeld: Voor het halen van Day 2 bij twee afzonderlijke startdagen, 
waarvan één met een #12 stack en één met de algehele chiplead, 
worden de volgende punten verdiend: 3 (Day 2) + 1 (#12 stack) + 3 
(Day 2) + 20 (#1 stack) + 10 (algehele chiplead) = 37 punten. 

 
• Na elke startdag en na afloop van het Main Event zal de ranking 

worden geüpdatet en zal de tussenstand via de officiële kanalen van 
Pokeren.nl en Pokercity bekend gemaakt worden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kings-resort.com/poker/results/
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