
Leerhotel Het Klooster wordt de locatie voor een groot pokertoernooi dat Goos Terschegget organiseert. © Istvan Kovi

Pokeren moet van het louche imago af:
‘Het speelt zich niet af in een illegaal
circuit’
Pokeren is net ondernemen, zegt Goos Terschegget (40). De Barneveldse recruiter is zelf al jaren
in de ban van het spel en organiseert vrijdag een groot pokerevenement in Leerhotel Het
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Klooster.
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Met zijn poker- en netwerkevenement Mr. Soup wil hij mensen uit het bedrijfsleven én particulieren
naar de pokertafel lokken én het louche imago van de pokerwereld doorbreken. Het beeld van
maffiose types met dikke sigaren en glazen whiskey die 's nachts urenlang uiterlijk onbewogen in
een rokerige en duistere ruimte om stapels dollars gokken, houdt geen stand meer, benadrukt
Terschegget. Hij is zelf op het eerste gezicht niet op een klassiek pokerface te betrappen.

Pokeren leeft tegenwoordig onder brede lagen van de samenleving, ervaart de Barnevelder die zelf
semi-professioneel speler is. ,,Je moet van het idee af dat pokeren gokken is. Het speelt zich ook
niet langer af in een illegaal circuit. Er zijn steeds meer hoogopgeleide spelers, zoals managers uit
het bedrijfsleven die spelen.''

Opdrachten

Het Poker Event in het monumentale Leerhotel heet dan ook een netevenement, voor ondernemers
én particulieren. ,,Aan de pokertafel doe je veel goede contacten op. Ik heb er zelf heel wat
opdrachten opgedaan van mensen die in hun bedrijf met een personeelsvraagstuk zitten of een
nieuwe baan zoeken'', vertelt Terschegget, als recruiter werkzaam bij het bureau Mos Select dat
personeel werft voor diverse arbeidssectoren in het bedrijfsleven.

Aan de pokertafel breng je kwaliteiten en eigenschappen mee die een ondernemer ook nodig
heeft, legt Terschegget uit. ,,Er zijn veel overeenkomsten tussen pokeren en ondernemen. Je schat
je kansen in op basis van je hand kaarten, je bent voortdurend aan het analyseren, maakt
kansberekeningen en je moet je statistieken bijhouden. Als in een onderneming heb je een
werkkapitaal. Je berekent winst en verlies. Je moet ook tijd in studie steken.''

Daarbij is psychologisch inzicht nodig, weet de geboren Nijkerker. ,,Je moet anderen aan tafel
doorgronden, bent steeds je tegenstander aan het inschatten. Heb je te maken met een agressieve
speler, dan kun je verwachten dat hij vaker gaat bluffen. Je kunt dan bijvoorbeeld een val uitzetten.
Een defensieve pokeraar kiest voor meer zekerheid, en wacht op een hele goede hand kaarten. Je
zit vaak uren met tegenspelers aan tafel, waardoor je elkaar leert kennen, over veel zaken spreekt,
ook over werk.''

Zo werd het idee geboren voor het poker-en netwerkevent. Vorig jaar werd een proef gedaan in de
kerkzaal van het monumentale Leerhotel Het Klooster. Vrijdag staan daar tien professionele
speeltafels waaraan elk negen of tien pokeraars met een deler plaatsnemen. Er doen vijftig
bedrijven of particulieren mee, maar de organisator wil naar een deelname van zo'n honderd.

Er wordt niet om geld gespeeld, maar om flessen wijn en olijfolie. ,,Om de winst is het niet te doen.''
De winnaar krijgt 33 procent van de totale inzet, dus zo'n 33 flessen wijn. Het event wordt ingeleid
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door gastspreker Thirza van de Hoef, die bekendheid geniet als docente in yoga en mindfulness.

Goos Terschegget: ,,Ik doe poker erbij, naast mijn werk.” © Istvan Kovi

Het is ook pokeren voor beginners, zegt Terschegget. Aan het toernooi gaat een clinic vooraf
waarin de beginselen van het pokerspel worden uitgelegd. ,,Ook als je niet kunt pokeren, kun je
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meedoen. Het moet vooral gezellig zijn en nuttig voor de contacten.''

Bedreven

Dat is hij zelf al niet meer, als bedreven pokeraar. ,,Het is voor mij wat meer dan een uit de hand
gelopen hobby. Ik doe poker erbij, naast mijn werk.'' Hij gaat jaarlijks naar Las Vegas, het mekka
van de poker, om aan toernooien mee te doen. Hij pokerde er al eens mee op een
wereldkampioenschap, waar iedere deelnemer zich kon inkopen. Hij won er zo'n 2500 dollar. De
winnaar ging naar huis met 8 ton. ,,Aan zulke bedragen kom ik niet.''

De zoon van de gelijknamige oud-wethouder van Nijkerk, die ooit de Grote Oceaan overzeilde, is
ook niet de klassieke beroepspokeraar, maar heeft gewoon een baan en een gezin. Maar hij
bouwde zijn pokercarrière wel professioneel 'bedrijfsmatig' op. ,,Een goeie of professionele
pokeraar opereert als een ondernemer.'' Hij begon ooit met kleine toernooitjes in het land, met 30 à
40 euro inzet, waar kleine winsten werden behaald. ,,Op den duur bouw je vermogen op waarmee
je meer kunt doen.''

Zijn pokerkapitaal groeide met vallen en opstaan. ,,Zonder je inzicht, kennis en ervaring kom je niet
ver. Maar er blijft uiteraard een factor geluk, al is die minder groot dan je denkt. Professionals
rekenen ongeveer dat ze op de honderd toernooien tien keer geld spelen, waarvan een paar grote
winsten.''

Winst en verlies

Met een vaste pokermaat heeft hij een bedrijfsrekening waarop alle winst en verlies wordt bij- en
afgeschreven. ,,Van die rekening betalen we allereerst ook de tickets en hotels. We delen winst en
verlies. In november hebben we gepokerd in het Wynn Hotel in Vegas, waar je voor een inleg van
140 dollar met zo'n zestig deelnemers een toernooi speelt. Ik draaide verlies, maar mijn maat werd
eerste. Zo kom je redelijk uit.''

Met zijn poker-netwerkevent wil hij school maken. Dit jaar wil hij er in totaal vier houden. ,,En
volgend jaar hoop ik Mr. Soup landelijk uit te rollen.'' Maar hoe zit dat nou met die naam van zijn
pokerevent? ,,Ik zat ooit in Las Vegas tijdens een pokerpartij een bakje noodles naar binnen te
werken, toen de deler aan tafel mij aansprak met Mr. Soup. En een bijnaam in het poker hoor je te
houden.”
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