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Pokerreis Ranking 2023  (€5000 GTD) 
 
In samenwerking met Pokeren.nl en PokerCity zal er in 2023 gestreden 
worden voor de Pokerreis Ranking, een klassement voor 
Nederlandse/Belgische deelnemers aan de Main Events van de Dutch- en 
Benelux Classics in het King’s Casino te Rozvadov, Tsjechië. De beste 27 
spelers van het jaar zullen zich plaatsen voor de grote Rankingfinale, 
waarin de winnaar gekroond zal worden tot Pokerreis Kampioen van 2023. 
 

In 2023 kunnen tijdens de volgende Main Events punten verdiend worden 
voor de Pokerreis Ranking: 
 

Datum Main Event Buy-in GTD 
25-30 jan 2023 Dutch Classics €250 €300.000 
26 apr - 1 mei 2023 Benelux Classics €250 €300.000 
28 jun – 3 jul 2023 Dutch Classics €250 €300.000 
23-28 aug 2023 Benelux Classics €250 €300.000 
20-25 okt 2023 Dutch Classics €250 €300.000 
13-18 dec 2023 Benelux Classics €250 €300.000 
Jan 2024 Ranking finale 

 

Opzet  

 

• In de Main Events van bovenstaande events kunnen spelers uit Nederland en België 
punten verdienen voor de Pokerreis Ranking  

• Deelname aan de Pokerreis Ranking 2023 kost €20,- 

• De gegarandeerde prijzenpot is €5000 ,-. 

• Inschrijving geschiedt in het King’s Casino, bij de organisatie, voor de officiele 
aanvangstijd van een Startdag. 

• Punten kunnen pas worden verdiend na inschrijving bij de organisatie. Eventuele 
resultaten / behaalde stacks die zijn behaald vóór inschrijving, zullen niet worden 
meegeteld in de Pokerreis Ranking (zie voor verdere info de Overige Voorwaarden). 

• De eindstand wordt opgemaakt na het laatst gespeelde event. 

• De 27 hoogst genoteerde spelers zullen in Januari 2024 de live Rankingfinale in het 
King’s Casino spelen. Er zal een livestream aanwezig zijn.  

• Bij gelijke stand van de nummers 27 gaat de speler met de hoogste notering (“diepste 
run”) in een event door. Indien dit gelijk is, is de grootte van het speelveld in die run 
bepalend. Indien dit ook gelijk is, is de grootse stack behaald bij een startdag 
doorslaggevend.  

• De startstack in de Rankingfinale wordt berekend o.b.v. het aantal behaalde 
rankingpunten, volgens: 20.000 + 200 x het aantal rankingpunten  

• De winnaar van de finale verdient de titel “Pokerreis Kampioen van 2023” en 
bijbehorende prijs (bokaal + prijzengeld).  

• De verdeling van de prijzenpot tijdens de rankingfinale is als volgt: #1 55% #2 25%  
#3 10% #4 6% #5 4% #6-9 Gratis overnachting(en) in King’s Casino. 

• Het maken van een deal is toegestaan aan de finaletafel.  

• 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 worden verdiend tijdens: 

 

• Startdagen 

• Main Event – algehele uitslag 

 

 

Startdagen 

 
Van alle deelnemende Ranking-spelers die Dag 2 gehaald hebben, 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     12 punten 

• #4     10 punten 

• #5     8 punten 

• #6     7 punten 

• #7     6 punten 

• #8     5 punten 

• #9     4 punten 

• #10-15    3 punten 

• #16 of hoger    1 punt 
 
Overige punten die worden toegekend, zijn: 
 

• Overall chiplead*   15 punten 
 
* Met de overall chiplead wordt bedoeld de algehele chiplead, ook niet-deelnemende spelers 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 deelnemende spelers  aan de Pokerreis ranking wordt een ranglijst gemaakt na afloop 
van het Main Event. De volgende punten worden toegekend op basis van de deelnemers die 
in the money (ITM) zijn gekomen, volgens onderstaande ranglijst (Last Longer systeem): 
 

• #1      50 punten 

• #2      30 punten 

• #3      25 punten 

• #4      20 punten 

• #5      15 punten 

• #6      12 punten 

• #7      10 punten 

• #8      9 punten 

• #9      8 punten  

• #10      7 punten  

• #11-20     6 punten  

• #21-30     5 punten   

• #31-40     4 punten 

• #41 of hoger     3 punten 
 
 
Naast deze punten worden bonuspunten gegeven indien de volgende individuele prestaties 
behaald worden: 
 

• Winnaar Main Event   50 bonuspunten** 

• Finaletafel Main Event   20 bonuspunten** 

• Final 2 tables Main Event   10 bonuspunten** 

• Final 3 tables Main Event   5 bonuspunten** 
 
** Deze punten zijn niet cumulatief.  
Voorbeeld: de winnaar van het Main Event krijgt dus enkel 50 bonuspunten (en dus geen punten voor het bereiken van de finaletafel, de Top 18 of de Top 27) 
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Overige voorwaarden / bepalingen 
• Inschrijven dient voor de officiële aanvangstijd van een Startdag te geschieden. 

Inschrijvingen tijdens de late registratie van een Startdag worden niet meegenomen in 
de Ranking, maar gaan pas de volgende Startdag in. Voorbeeld: Een speler schrijft zich 
tijdens de late registratie van Startdag 1A in; deze speler zal officieel punten kunnen 
verdienen voor de Pokerreis Ranking vanaf Startdag 1B. Indien een speler al met een 
stack Dag 2 van het Main Event bereikt heeft voorafgaand aan een inschrijving, telt 
deze stack niet mee voor de Pokerreis Ranking. Eventuele diepe runs die met deze stack 
bereikt worden, leveren ook geen punten op. Indien de speler zich na inschrijving met 
een grotere stack plaatst voor Dag 2, dan telt deze wél mee. 
 

• Inschrijven dient te gebeuren bij de organisatie met de eigen naam van een deelnemer. 
Indien de betreffende speler met een nickname bij King’s Casino is ingeschreven, moet 
deze aan de organisatie worden doorgegeven. Indien deze nickname niet wordt 
doorgegeven, kan dit consequenties hebben voor het aantal behaalde punten. 

 

• Voor inschrijving wordt een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. 
 

• 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 Pokerreis Ranking behoudt te allen tijde het recht om resultaten 
te verifiëren en te rectificeren, en om een deelnemer uit de ranking te verwijderen bij 
(ernstige) onregelmatigheden. 

 

• Er is geen limiet gesteld op het aantal inschrijvingen (“bullets”) per startdag. Spelers 
kunnen dus zo vaak een startdag spelen voor de ranking als ze zelf willen, met 
inachtneming van het maximum aantal deelnames volgens de geldende regels van het 
King’s Casino. 

 

• Bij het spelen van meerdere startdagen kunnen bij alle individuele “bullets” punten 
verdiend worden voor de ranking. Voorbeeld: Voor het halen van Dag 2 bij twee 
afzonderlijke startdagen, waarvan één met een #12 stack en één met de algehele 
chiplead, worden de volgende punten verdiend: 3 (#12 stack) + 20 (#1 stack) + 15 
(algehele chiplead) = 38 punten. 

 

• De ranking wordt periodiek geüpdatet en tussenstanden worden via de officiële 
kanalen van Pokeren.nl en PokerCity bekend gemaakt. 

 

Organisatie 

 
Ronald van de Linde (Pokerreis) 
Roy Godschalk (Pokeren.nl) 
Jos Thannhauser (bedenker Pokerreis Ranking) 
 

    

 
  

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