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Hoofdstuk 1 | Case 
1.1 Inleiding 
Op dit moment is de regering bezig met het herzien van de Wet op de Kansspelen uit 1964. Met de 
komt van internet is het landschap van de kansspelen echter veranderd. Online worden veel 
verschillende kansspelen aangeboden. De huidige wetgeving kent hiervoor geen 
vergunningsmogelijkheid en laat dus ruimte voor een grijs gebied (Kansspelautoriteit, 2013).  
 

1.2 Case 
De inwerkingtreding van de huidige Wet op de Kansspelen (WOK) vond plaats op 31 december 1964. 
De wet beschrijft onder andere dat ministers een vergunning kunnen verlenen voor het aanbieden 
van kansspelen, maar ook dat vergunninghouders voorzieningen en maatregelingen moeten treffen 
die verslaving tegengaan (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 1964). Voorbeelden van kansspelen 
zijn lotto, toto, bingo en casinospelen. Ook poker valt volgens de wet onder de kansspelen alhoewel 
de rechtbank in Amsterdam in januari 2014 oordeelde dat poker vooral een behendigheidsspel is 
(Het Parool, 2014). Holland Casino is sinds 17 december 1975 de enige legale aanbieder van 
casinospelen en opende haar eerste vestiging in oktober 1976 (Holland Casino, 2914).  
 
Met de komst van internet kregen Nederlanders ook toegang tot online aanbieders van kansspelen 
en zijn hier in de loop der jaren volop gebruik van gaan maken. Instelling voor verslavingszorg 
Jellinek schat dat het afgelopen jaar 250.000 tot 565.000 mensen gebruik maakten van enkele 
tientallen buitenlandse aanbieders van kansspelen (Jellinek, 2014; Konings, 2014). 
 
Maar deze online aanbieders bevinden zich in het grijze gebied van de wet en zijn moeilijk in kaart te 
brengen door instanties. Alhoewel sommige buitenlandse aanbieders wel aan verslavingspreventie 
doen (PokerStars, 2014), is dit niet gereguleerd en kan er geen toezicht op gehouden worden. Ook is 
het de vraag of het Nederlandse verbod op buitenlandse internet-kansspelen niet in strijd is met het 
Europees vrijverkeersrecht (Houdijk, 2012). 
 

1.3 Actoren 
Hieronder staan de belangrijkste actoren beschreven: 
Regering 
De regering heeft als kerntaak de uitvoering van wetgeving. Echter is er al jaren een 
handhavingsprobleem met betrekking tot illegale aanbieders van online kansspelen (ICTRecht, 
2014). Voor de regering is er dus noodzaak de huidige wet- en regelgeving te herzien. 
 
Spelers 
Nederlandse spelers van kansspelen missen op dit moment een legaal aanbod van online kansspelen 
en kunnen dus alleen gebruik maken van buitenlandse, illegale, aanbieders. Dit zorgt ervoor de 
spelers en hun geld overgeleverd zijn aan buitenlandse de grillen van soms twijfelachtige 
buitenlandse bedrijven waar geen controle of toezicht op is. Onder de Nederlandse spelers geeft dit 
onrust. Zij verenigen zich vaak op pokerfora, waar ze discussiëren over allerlei zaken zoals de 
integriteit van de verschillende aanbieders. (Dead Money, 2008) 
 
Holland Casino 
Op dit moment is Holland Casino de enige legale aanbieder van kansspelen. Het bedrijf heeft echter 
alleen maar offline, brick-and-mortar, casino’s. Alhoewel het bedrijf dit wel voornemens is, biedt het 
online nog geen kansspelen aan. In 2015 wilt het bedrijf Nederlandse spelers online “een unieke 
spelomgeving en ervaring bieden.” (Holland Casino, 2013). Het bedrijf verkeert in zwaar weer. In 
2013 leed het een recordverlies van 22,3 miljoen euro. (NOS, 2014) 
 
 



 
 

Buitenlandse aanbieders 
Voorbeelden van buitenlandse aanbieders van online kansspelen zijn PokerStars, bet365, Betfair en 
Unibet. Deze groep heeft er belang bij dat er een herziening van de WOK komt. Alhoewel het lastig is 
voor de Nederlandse regering om ze te controleren, zijn de activiteiten op de Nederlandse markt 
niet legaal. De buitenlandse aanbieders opereren liever legaal en transparant en zien ook kansen op 
andere gebieden als gevolg van het reguleren van de online kansspelmarkt. Bijvoorbeeld op het 
gebied van matchfixing of wedstrijdvervalsing. Eric Konings van Unibet zegt dat hoe beter een 
kansspelmarkt gereguleerd is, hoe transparanter de aanbieders kunnen opereren. En ook dat het 
riskanter wordt voor criminelen om zich op die transparante, gereguleerde markt te begeven 
(Konings, 2013). 
 
Verslavingspreventie en vroegsignalering 
De belangrijkste instantie op het gebied van kansspelen in relatie tot verslaving is het Center of 
Responsible Gaming. Het centrum geeft onafhankelijk advies aan verschillende actoren zoals 
aanbieders van kansspelen, overheid, toezichthouders en verslavingszorg. (Jansma, 2014) Ik sprak 
met Rolf Slotboom van dit centrum. Hij vertelde dat het Centrum twee belangrijke pijlers heeft: 
toeleiding voor zorg en motivering voor zorg. Toeleiding faciliteren voor probleemspelers en deze 
spelers ook motiveren om te herkennen dat ze een probleem hebben en hier actie op te 
ondernemen. (Slotboom persoonlijke mededeling, november 2014) 
 
Kansspelautoriteit 
Jan Suyver, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit zegt dat als online 
kansspelen gereguleerd zijn, aanbieders onder strenge voorwaarden in aanmerking kunnen komen 
voor een vergunning van de Kansspelautoriteit. Tevens kan er volgens hem dan beter toezicht 
gehouden worden op het gebied van consumentenbescherming, kansspelverslaving en het 
tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit. (Kansspelautoriteit, 2013) 
 
Pokerbond 
De Nederlandse Pokerbond is de spreekbuis van de Nederlandse online pokeraars. De bond is diep 
geworteld in de pokergemeenschap en weet wat er speelt in deze kleine subcultuur. Het doel van de 
bond is de legitimiteit van poker in Nederland te vergroten en een brug te slaan tussen spelers en 
beleid. Grip krijgen op deze subgroep vol individuen is erg lastig volgens Rolf Slotboom, 
woordvoerder van de Pokerbond. De bond heeft daarom een Raad van Advies bestaande uit  diverse 
actoren binnen de pokerwereld, denk hierbij aan bijvoorbeeld spelers en pokermedia.  De Raad van 
Advies bestaat uit mensen die precies weten wat er speelt in de pokerwereld. (Slotboom 
persoonlijke mededeling, november 2014) 
 

1.4 Factoren 
Demografisch 
Het grote demografische verschil tussen de (offline) casino’s beschreven in de Wet op de Kansspelen 
en de online aanbieders, is de herkomst van de spelers. In de offline casino’s zijn dit Nederlanders, of 
in ieder geval op dat moment in Nederland verblijvende mensen terwijl in online casino’s er letterlijk 
tegen iedereen in de wereld met een internetverbinding gespeeld worden in een casino dat waar 
dan ook ter wereld gevestigd is. 
 
Economisch 
Een gereguleerde online kansspelmarkt zal een omvang kunnen hebben van tussen de 840 miljoen 
en 1,4 miljard euro (Konings, 2014). Doordat buitenlandse aanbieders niet legaal mogen opereren, 
dragen ze op dit moment ook geen belasting af. De Nederlandse Staat loopt dus behoorlijk wat 
belastinggeld en kansspelbelasting mis (InfoNu, 2014). 
 



 
 

Sociaal-Cultureel 
Inherent aan het spelen op internet is het gebrek aan sociale omgang en het fysiek bezoeken van 
een casino. Om spelers zich toch in een echt casino te laten wanen, worden de online casino’s zo 
levensecht mogelijk gemaakt, inclusief geluiden en animaties.  
 
Het sociale contact met gelijkgestemden in online casino’s is weliswaar altijd virtueel, maar dat wil 
niet zeggen dat deze relaties voor excessieve gokkers minder sociale betekenis hebben (Benschop, A 
2003-2014). 
Technologisch 
Niet alleen belangrijkste technologische factor, maar zelfs de reden van de herziening van de WOK is 
de komst van het internet. Er ontstond een volledig nieuwe markt waar mensen terecht konden als 
ze een kansspel wilden spellen. 
 
Ecologisch 
De ecologische factoren spelen geen rol in deze case. 
 
Politiek-Juridisch 
De huidige WOK stamt uit het internetloze tijdperk en schreeuwt om herziening. Bij de herziening 
zijn er drie belangrijke aspecten in ogenschouw te nemen. Wetgeving met betrekking tot de online 
van markt, criminaliteitsbestrijding en verslavingszorg. In dit proces zijn de verschillende actoren 
continu bezig verschillende publieksgroepen en elkaar te beïnvloeden, mede door mediagebruik.  



 
 

Hoofdstuk 2 | Communicatietheorieën  
In dit hoofdstuk zal ik telkens eerst kort de theorie beschrijven waarvan ik het gekozen 
model uitleg aan de hand van de artikelen in de bijlage. 
 

2.1 Agendasetting 
Theorie 
De mediawerkelijkheid is niet gelijk aan de echte werkelijkheid. Media zijn niet neutraal of objectief, 
maar zijn selectief en gekleurd, en selecteren en interpreteren de werkelijkheid. De media bepalen 
voor een groot gedeelte de publieksagenda, de OA (van Wijk, 2011). 
 
De Agendasetting onderscheidt de drie niveaus van de OA: 

- Intrapersoonlijke agenda: Wat vind het publiek belangrijk, maar vooral wat vindt ik 
belangrijk? 

- Interpersoonlijke agenda: Wat is onderwerp van gesprek tussen jou en je directe, sociale 
omgeving? 

- Perceived community (gemeenschappelijke agenda): Wat houdt mensen in een (sociale) 
gemeenschap bezig (van Wijk, 2011) 

 

Koppeling theorie aan artikel 
Dit artikel komt van www.sportknowhowxl.nl, het grootste informatieplatform voor de zakelijke 
sportmarkt in Nederland. De zakelijke sportmarkt en de kansspelmarkt overlappen op sommige 
gebieden vanwege het wedden op sport. Het platform richt zich op mensen die erbij gebaat zijn dat 
de WOK geen grijze gebieden meer heeft, oftewel dat Nederlanders online kansspelen kunnen gaan 
exploiteren. 
 
Rolf Slotboom zegt in het artikel dat de PokerBond uit praktische overwegingen om de discussie 
heen gaat of poker een behendigheidsspel of een kansspel zou zijn, maar het belangrijk vindt dat er 
een goede herziening van de wet komt die iets doet aan de wankele positie van online pokerspelers. 
Hij plaatst dus overduidelijk de wetgeving boven het kansspelvraagstuk op de MA.  
 
Zelf poker ik online en ben dus erg geïnteresseerd in dit onderwerp, als het op tv voorbij komt gaat 
het volume omhoog. Het staat dus op mijn intrapersoonlijke agenda, maar ook op mijn 
interpersoonlijke agenda. Ik spreek erover met mensen in mijn directe sociale omgeving. Of het ook 
op de agenda van mijn percieved community agenda staat ligt eraan naar welke gemeenschap we 
kijken.  
 
Staat dit op de agenda van de percieved community  van de gemiddelde derdejaars deeltijdstudent 
Communicatie? Nee, waarschijnlijk niet. Staat dit op de agenda van de medewerkers van Omroep 
Brabant? Nee, waarschijnlijk ook niet. Maar staat het op de agenda van de jongens die ik, enkel 
virtueel, ken van pokerfora? Jazeker! Staat dit op de agenda van mijn ouders? Jawel, maar niet heel 
hoog. Zij willen graag dat ik niet op sites speel die slechts gedoogd worden, maar gewoon legaal. 
 
Media zoals sportknowhowxl.nl, maar bijvoorbeeld ook Pokernews.nl, zullen dit veel aandacht geven 
op hun kanalen en daarmee ervoor zorgen dat het ook op de OA terecht komt. 

 
Het gegeven dat Slotboom en de PokerBond het kansspelvraagstuk buiten het kader willen  
houden en het over de noodzaak voor goede wetgeving wilt hebben, heet framing. Men wil 
bepaalde aspecten van het issue niet benoemen en andere zaken,  de noodzaak voor 
regelgeving, juist wel toonbaar maken. 

http://www.sportknowhowxl.nl/


 
 

2.2 Two Step Flow 
Theorie 
Het Two Step Flow model (TSF) onderscheidt twee stromen in het proces van massacommunicatie. 
De eerste stroom. flow 1, gaat van de massamedia naar opinieleiders (OL). De tweede stroom gaat 
van de opinieleiders naar de rest van het publiek.  De OL is een persoon met relatief intensief 
mediagebruik, heeft empathisch vermogen, komt uit de interpersoonlijke omgeving van de 
ontvanger (OV) en wordt als deskundig gezien. (Van Wijk, 2014). Een OL is nadrukkelijk géén 
mediafiguur. (Fontys, 2014) 
 

Koppeling theorie aan artikel 
Op het gebied van online kansspelen is Eric Konings voor mij een OL. De deskundigheid van Konings 
op dit gebied blijkt uit de drie artikelen in bijlage 1. Het eerste artikel komt van zijn blog op 
www.sportnext.nl met zijn visie op recente ontwikkelingen. In het tweede deel wordt hij geciteerd 
als spreker op het SponsorTribune-seminar over Betting & Gaming als sponsorpodium. Het derde 
artikel is van Omroep Brabant en hierin vraagt men Konings naar zijn voorspellingen en kijk op het 
wedden op sport als speler. Hieruit blijkt dat hij ook kennis heeft van de belevingswereld van de 
spelers van online kansspelen. 
 
Eric Konings is mijn broer en komt dus uit mijn interpersoonlijke omgeving, hij heeft een sterk 
empathisch vermogen. Ons Eric woont in Londen, maar wilt graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen in Nederland blijven en consumeert dus veel Nederlandse media online. Hij is 
daarnaast dus ook een zender van media via zijn blog en ook op Twitter waar hij actief  tweet over 
de online kansspelmarkt. 
 
Ikzelf ben ook actief op de online kansspelmarkt, ik poker al enkele jaren online en zit soms ook met 
zaken waar je tegenaan loopt die het spelen en het hebben van online geld met zich meebrengen. 
Maar ik ben vooral een speler en ben niet zo goed ingelezen over de politiek-juridische kant. 
 
Hoe zit het met de WOK? Hoe denk jij dat de belastingwetgeving eruit gaat zien? Op welke termijn 
gaan er dingen veranderen? Welke aanbieders kan ik vertrouwen? En vooral, welke niet? Allemaal 
vragen waarover ik regelmatig spreek met mijn broer en hij mij zinnige input geeft. Wat hij zegt heb 
ik hoger staan dan wat ik ergens anders lees of hoor en heeft dus grote invloed op mijn mening en 
visie. Welke media hem bereikt en weet te beïnvloeden, zal dus ook een grote kans hebben mij te 
beïnvloeden. 
 
Dit is TSF uitgelegd aan de hand van de drie artikelen in bijlage 2.2. Er dient echter nog wel een 
kanttekening geplaatst te worden, die belangrijk is voor dit model.  
 
Voor mij is Eric Konings dus een opinieleider. Maar voor bijvoorbeeld Tom van Messel, die reageerde 
op zijn blog en Hessel Rippe, de redacteur van Omroep Brabant die hem interviewde, is hij dat niet 
omdat hij voor hun een mediafiguur is en niet uit hun eigen interpersoonlijke omgeving komt. In dat 
geval is er dus geen sprake van TSF. 
 

2.3 Zwamvlokmodel 
Theorie 
Een zwamvlok is een paddenstoel. De zwam is het deel dat onder de grond zit. Onder de grond 
kunnen de draden zich kilometers uitstrekken. De zwamvlok, of mycelium,  is een metafoor voor alle 
ondergrondse verbindingen, die tussen leden van diverse publieksgroepen kunnen bestaan. De 
minder zichtbare zwamvlok is belangrijker voor het inzicht krijgen in communicatieprocessen, die 

http://www.sportnext.nl/


 
 

zich afspelen na het ontvangen van de mediaboodschap. Geruchten kunnen heel snel door al die 
netwerkverbindingen gecommuniceerd worden, ook al blijken ze niet altijd waar te zijn. Door 
bijvoorbeeld geruchtverspreiding merk je dat er samenhang bestaat tussen interpersoonlijke 
communicatie en massacommunicatie (Van Wijk, 2011). 
 

Artikel 
Omdat de kansspelmarkt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd ook volop in beweging is, maken 
aanbieders hogere kosten. Daarom heeft de grootste pokersite, PokerStars, aangekondigd de ‘rake’ 
te verhogen. Rake is het geld een casino inhoudt op de inzetten als vergoeding voor het aanbieden 
van de service. De aankondiging hiervan is op een vreemde manier gedaan, via een artikel op het 
grootste pokerforum ter wereld. Op sommige nieuwsites over poker werd melding hiervan gemaakt, 
andere schonken er helemaal geen aandacht aan. Na een paar dagen verscheen er wel een artikel op 
www.pokernews.com. Dit is te vinden als 2e artikel. Het laatste deel van bijlage 2.3 zijn de reacties in 
de pokergemeenschap op het nieuws. 
  

Koppeling theorie aan artikel 
In de eerste dagen na de publicatie van de wijzigingen op PokerStars was er weinig aandacht voor in 
de pokermedia, de formele openbare communicatie. Echter, in het informele openbare circuit werd 
er volop gediscussieerd, gespeculeerd en geklaagd over het onderwerp. Dit is te zien in de vele 
tweets en conversaties hierboven. Dit zijn discussies tussen spelers op de PokerStars, die direct in 
hun portemonnee getroffen worden en daarover hun angst en onvrede uitspreken. 
 
Het publiek creëerde betekenissen zonder dat de media daar aan te pas kwam. 
Na enkele dagen werden deze geluiden zo hard dat de pokermedia er wel aandacht aan moest 
besteden waarop pokernews.com met het tweede artikel uit bijlage 3 kwam. Het publiek heeft dus 
invloed  gehad op de media.  
  

http://www.pokernews.com/
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Bijlage 2.1  
Artikel 
Pokerbond stelt zich pragmatisch op in kansspeldiscussie 
door: Thomas van Zijl | 6 maart 2014 
 
De rechter was er eind januari duidelijk over: poker is geen kans- maar een behendigheidsspel. Aan 
die uitspraak ging een jarenlang onderzoek vooraf, maar het vonnis betekent niet automatisch dat 
de status van poker verandert. De Stichting Nederlandse PokerBond (SNPB) wil zich dan ook niet druk 
maken over welk label het spel meekrijgt en komt vooral op voor de belangen van de spelers.  

 
Woordvoerder en voormalig Nederlands kampioen Rolf Slotboom 
van de SNPB wil zich niet mengen in principiële discussies over 
poker als kans- dan wel behendigheidsspel.  
 
“Wij kiezen voor een pragmatische houding. Het gaat er ons om 
dat pokeraars kunnen spelen in een veilige en beschermde 
omgeving, al dan niet winstgevend maar te allen tijde gesteund 
door de wet. Of het een behendigheidsspel of niet, doet niets af 
aan de op dit moment wankele positie van de spelers. Het betreft 
een definitiekwestie waarbij gezocht wordt naar wit of zwart, 
terwijl de werkelijkheid is dat het altijd een grijstint betreft: een 
kansspel met veel behendigheidsaspecten, danwel een 
behendigheidsspel met een korte-termijn geluksfactor.”  
 
Vonnis 
Het vonnis van de rechter eerder dit jaar, is door de SNPB dan ook 
ter kennisgeving aangenomen. De uitspraak in de zaak die werd 
aangespannen door drie organisatoren van een pokertoernooi in 
Bussum, heeft nog geen directe consequenties. Het OM is intussen 
in hoger beroep gegaan. 
 

Belangrijker is dat poker – ongeacht welk label het uiteindelijk krijgt – blijft vallen onder de wet op 
de kansspelen. Een aanvulling daarop is het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand, waar de Raad van 
State zich momenteel over buigt. Slotboom: “De meeste pokeraars spelen online, het zijn er zeker 
duizenden. Naar de letter van bestaande wetgeving zou dit een illegale, strafbare activiteit zijn. Met 
dit voorstel wil de overheid een aantal grote aanbieders vergunningen geven, met als resultaat dat 
zichtbaar wordt wat daar gebeurt en wie er bij betrokken is.” Slotboom ziet die ontwikkeling met 
vertrouwen tegemoet, omdat het de positie van pokeraars verstevigt en tegelijkertijd bijdraagt aan 
de missie van de overheid, namelijk het tegengaan van criminaliteit en daar waar nodig het bieden 
van verslavingshulp. “Om daar goed op te zitten, moet je het in de gaten kunnen houden. Met deze 
wet wordt dat een stuk makkelijker.”  
  
Wetsvoorstel  
Dit wetsvoorstel en de uitspraak van de rechter, geven aan dat de positie van poker langzaam 
verandert. Dat is niet zozeer een kwestie van imagoverandering, als wel voortschrijdend inzicht. 
“Poker is meer dan zomaar een spelletje voor in de kroeg, zeker op het hoogste niveau. In de jaren 
dat ik in de top meedraaide, was ik er uren mee bezig, ik leefde voor de sport. Goed pokeren is meer 
dan een kwestie van geluk. De meeste mensen beseffen dat nu en dat is een flinke stap vooruit.”  
 
Om de ambities duidelijk te maken was de SNPB enkele jaren geleden een van de founding members 
van de International Federation of Poker (IFP), een overkoepelend orgaan van nationale 



 
 

pokerbonden. Deze IFP heeft weer aansluiting bij de International Mind Sport Association (IMSA). 
Daarin trekken onder meer ook nationale dam- bridge- en schaakbonden met elkaar op. Onder de 
vlag van de IMSA worden internationale toernooien georganiseerd. Slotboom: “Ook hier geldt weer 
dat het voor de positie van de spelers feitelijk niets uitmaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets dat 
poker officieel erkend wordt als lid van deze organisatie en dus gezien wordt als een denksport.”  
 
Kroegvermaak 
Poker wordt dus steeds minder beschouwd als kroegvermaak en vaker au serieux genomen. Voor de 
status van het spel is een lidmaatschap van NOC*NSF misschien het overwegen waard. Slotboom: 
“Er is de afgelopen jaren al veel ten goede veranderd, we zijn via de IFP al lid van een internationaal 
opererende organisatie met aanzien, maar ik denk niet dat we er onwelwillend tegenover zouden 
staan. Op dit moment is het voor ons vooral van belang praktisch en wettelijk vast te leggen dat 
pokerspelers beter beschermd zijn. Dat heeft op korte termijn onze prioriteit, maar lidmaatschap 
van NOC*NSF is een interessant vergezicht.” 
 
Voor meer informatie: www.pokerbond.nl  
 
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/8860 
 

  

http://www.pokerbond.nl/
http://www.sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/8860


 
 

Bijlage 2.2 
Artikel 1 

Een effectieve kansspelwet levert de 
sport 77 miljoen op 
28/01/2014 07:30ERIC KONINGS 

2013 was een bewogen jaar voor de kansspelmarkt, met als belangrijkste moment het publiceren van 

de concept-Kansspelwet. Het voornemen hierin is de online kansspelmarkt te reguleren. In een 

vierluik zullen Anne-Jaap Snijders en Eric Konings van Unibet hun licht laten schijnen over de 

belangrijkste ontwikkelingen die deze voorgenomen regulering van de online kansspelmarkt teweeg 

zal brengen. In deel 3: de meest recente studie naar de relatie tussen kansspelbelasting, kanalisatie 

en sportsponsoring. 

In Europa is de online kansspelsector een belangrijke sponsor van sportteams en –events: in de 

ranglijst van de European Sponsorship Organisation eindigt de kansspelsector als zevende qua 

grootte. Uit onderzoek van REPUCOM blijkt dat het totale sponsorvolume op de Europese online 

kansspelmarkt momenteel rond de €250 miljoen euro ligt. Ook Unibet is in Europa al actief in het 

sponsoren van sport. In Denemarken zijn Unibet-partners FC Copenhagen en FC Midtjylland 

verwikkeld in een strijd om de nationale voetbaltitel, en bij onze zuiderburen is Unibet partner van de 

hoogste nationale voetbalcompetitie zelf, de Jupiler Pro League. Daarnaast is Unibet partner van 

Standard Luik, Cercle Brugge en Royal FC Antwerp. Het is echter niet enkel het voetbal dat profiteert; 

de taart wordt gedeeld met andere sporten. Zo is Unibet in Zweden partner van de Stockholm Open 

(ATP tennis) en van Bruksvallarna, een groot cross-country event. In Hongarije wordt de nationale 

handbalploeg ondersteund. 

Vooruitkijkend op de mogelijkheden die de regulering van online kansspelen gaat bieden voor de 

Nederlande sport wordt een belangrijk element vaak over het hoofd gezien, namelijk kanalisatie. Het 

streven om het speelgedrag van consumenten te kanaliseren richting gereguleerd kansspelaanbod 

staat ook in de nieuwe Kansspelwet centraal – met als grote verschil dat het aanbod nu tot stand 

komt op basis van marktwerking en dat de consument gebruik kan maken van de aanbieder van zijn 

eigen voorkeur. Hoe groter het kanalisatiepercentage is, hoe meer Nederlanders gebruik maken van 

een in Nederland vergund ‘.nl-aanbod’ in plaats van buitenlands ‘.com-aanbod’. Door kanalisatie 

krimpt de buitenlandse markt ten faveure van de eigen Nederlandse markt. De Nederlandse taart 

wordt dus groter, wat leidt tot hogere belastinginkomsten maar ook tot ruimere mogelijkheden voor 

het maatschappelijk middenveld (waaronder de sport) om in aanmerking te komen voor afdrachten en 

investeringen door de nieuwe Nederlandse vergunninghouders. 

De wetgever kan derhalve een grote rol spelen in het stimuleren van kanalisatie en aan het 

daadwerkelijk realiseren van haar beleidsdoelstellingen. Immers: door het hanteren van een optimaal 

belastingtarief ontstaat een aantrekkelijkere en competitievere markt, waarop naast de bestaande 

aanbieders ook een beperkt aantal nieuwe toetreders mee zal concurreren om de gunst van de 

consument. Waar de overheid zou moeten streven naar bescherming van alle consumenten, wordt in 

de concept-Kansspelwet een te conservatief kanalisatiepercentage van 75% nagestreefd. 

http://www.sportnext.nl/profiel/519


 
 

 

Dit betekent naar het huidige aantal Nederlanders dat wel eens online aan een kansspel deelneemt 

gemeten, dat 250 duizend spelers gebruik blijven maken van buitenlands ‘.com-aanbod’, zonder de 

bescherming te genieten die een Nederlandse vergunning biedt. Deze kanalisatiegraad hangt samen 

met het stevige kansspelbelastingtarief van twintig procent. Ter vergelijking: in eigen land dragen 

loterijen rond de tien procent van het bruto speelresultaat af, in België gaat het voor de online 

aanbieders om een afdracht van ongeveer elf procent. 

Een zeer recente studie van H2 Gambling Capital toont aan op welke manier het belastingtarief, via 

kanalisatie, samenhangt met de investeringen die de online kansspelsector in de sport kan doen in de 

periode 2015 – 2018. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds sponsoring en anderzijds 

overige investeringen in de sport zoals het aankopen van live streaming en het investering in 

dataservices. Onder een belastingtarief van twintig procent, met de daarmee gepaard gaande 

suboptimale kanalisatie van slechts 70.3 procent, zal de totale online kansspelmarkt een omvang 

hebben van circa 843 miljoen euro, waarbij de sport in aanmerking komt voor een totale additionele 

afdracht van 92 miljoen euro. 

 



 
 

Wanneer er echter een effectievere belastingdruk gehanteerd wordt, die op gelijke hoogte ligt met de 

belastingdruk voor de huidige loterijen, ontstaat er een optimale marktwerking. Die zal er op termijn 

toe leiden dat de kanalisatiegraad toeneemt tot rond de 95 procent. In dit scenario groeit de .nl-

kansspelmarkt tot een omvang van rond de 1.4 miljard – een verschil van bijna 600 miljoen euro met 

het scenario waar de huidige concept-Kansspelwet voor staat. Op basis van deze toegenomen 

kanalisatie ontstaan voor de Nederlandse maatschappij, waaronder de sport, nog meer 

mogelijkheden. Voor de sport is belangrijk dat de totale afdracht aan de sport met bijna 77 miljoen 

euro groeit, tot een bedrag  van 169.3 miljoen euro. Ook hier gaat het dan om additionele inkomsten 

voor de Nederlandse sport, die bovenop de bestaande afdrachten komen. 

De aanstaande modernisering van de online kansspelen biedt additionele kansen voor de sport. 

Bovenop de investeringen die de huidige in Nederland vergunde kansspelaanbieders doen komt over 

de periode 2015 - 2018, binnen het voorgenomen belastingtarief van twintig procent, nog een bedrag 

van 92 miljoen euro aan additionele inkomsten voor de sport. Wanneer dit belastingtarief echter 

gelijkgesteld wordt met dat van de loterijen zal er zelfs sprake zijn van een bedrag van 169.3 miljoen 

euro dat ten goede komt aan de sport. Het verschil tussen de twee scenario’s bedraagt liefst 77 

miljoen euro – een fors bedrag, en tevens een bedrag dat het belang van een optimale 

kanalisatiegraad voor de Nederlandse samenleving flink onderstreept. 

Afbeeldingen: Flickr (CC) Thorn 

http://www.sportnext.nl/berichten/een_effectieve_kansspelwet_levert_de_sport_77_miljoen_op 

Artikel 2 

Eric Konings (Unibet): Alleen maar winnaars na liberalisering 
gokmarkt 

 

20jun 201409:12 

Alleen maar winnaars. Eric Konings, Public Affairs Manager van Unibet verwacht dat de liberalisering 

van de gokmarkt voor iedereen gunstig uitwerkt. 'Dé grote winnaar is de Nederlandse consument, die 

gebruik zal kunnen gaan maken van veilig, aantrekkelijk en in Nederland gereguleerd (online) 

kansspelaanbod.' Konings spreekt komende maandag op het SponsorTribune-seminar over Betting & 

Gaming als sponsorpodium. 

Ook de huidige aanbieders profiteren mee, is de overtuiging van Konings. 'Het is goed om op te 

merken dat de huidige Nederlandse aanbieders ook winnen, en niet verliezen, zoals vaak wordt 

gevreesd. Wanneer er wettelijk kader komt zal de markt als geheel groeien. In Denemarken, België 

en het Verenigd Koninkrijk spelen de voormalige monopolies ook na regulering van online een zeer 

prominente rol op de kansspelmarkt, en dit scenario is ook in Nederland mogelijk.' 

http://www.flickr.com/photos/henrikthorn/8110273145/sizes/k/
http://www.sportnext.nl/berichten/een_effectieve_kansspelwet_levert_de_sport_77_miljoen_op
https://twitter.com/KoningsEric


 
 

Konings verwacht dat de liberalisering tussen de 92 miljoen en 169 miljoen euro aan sponsorgelden 

zal opleveren. Konings: 'Uit onafhankelijk onderzoek van H2 Gambling Capital blijkt dat de online 

kansspelmarkt tussen over de periode 2015 – 2018, op basis van het huidige voorgestelde 

belastingtarief van 20 procent en gemeten naar netto speelresultaat, een omvang zal hebben van 843 

miljoen euro. Hiervan zal in de vorm van sponsoring en andere investeringen circa 92 miljoen euro 

terugvloeien naar de sport.' 

Wanneer de effectieve kostendruk voor de online kansspelaanbieders gelijk zou worden geschakeld 
aan die van de bestaande loterijen, zal dit bedrag zelfs stijgen. 'Het draagvlak na kansspelbelasting is 
dan 1.4 miljard euro, met circa 169 miljoen euro aan additionele inkomsten voor de sport. Een 
gelijktrekking naar loterijen kan de sport derhalve dus nog 77 miljoen euro extra aan additionele 
inkomsten opleveren. Kortom: er komen nieuwe spelers op de sponsormarkt die de markt als geheel 
een stimulans zullen geven.' 
 
Het SponsorTribune-seminar Betting & Gaming als sponsorpodium vindt plaats op maandag 23 juni 
van 9:30 tot 14:00. 
 
http://media.customermedia.nl/sponsoring/nieuws/2014/06/erik-konings-(unibet)-alleen-maar-
winnaars-na-liberalisering-gokmarkt/ 

 

Artikel 3 

 

Hoe in te zetten op zo'n knotsgek seizoen in de 
eredivisie? Gokkantoor geeft antwoord 

EINDHOVEN - Met zo'n knotsgekke competitie in de eredivisie is het bijna onmogelijk dit 

seizoen om een totoformuliertje lucratief in te vullen. Hoe is er geld te verdienen als 

iedereen van iedereen kan winnen? Eric Konings van Unibet geeft uitsluitsel. "Mensen 

zetten vaker in op de underdog." 

 

http://media.customermedia.nl/sponsoring/nieuws/2014/06/erik-konings-(unibet)-alleen-maar-winnaars-na-liberalisering-gokmarkt/
http://media.customermedia.nl/sponsoring/nieuws/2014/06/erik-konings-(unibet)-alleen-maar-winnaars-na-liberalisering-gokmarkt/


 
 

Konings komt uit Roosendaal, maar werkt voor Unibet in Londen. Zij geven klanten in 23 landen 

de mogelijkheid om in te zetten op welke voetbalwedstrijd in welke voetbalcompetitie dan ook. 

"Nederland is wel een van de moeilijkste landen om te voorspellen wat er gaat gebeuren", zegt 

Konings zondag in het radioprogramma Sportlunch. 

 

'Het is knotsgek!' 

"Dit seizoen kan iedereen van iedereen winnen, lijkt het wel. Elke week is het raak." Moeilijk te 

voorspellen, maar dat heeft ook weer zijn charmes. "Het is knotsgek, maar dat maakt het ook 

leuk." 

 

Met de knotsgekke competitie tot nu toe, verandert ook het inzetgedrag van klanten van Unibet, 

vertelt Konings. "We zien inderdaad behoorlijke veranderingen in gedrag. Voorheen werd er 

bijna vanzelfsprekend ingezet op PSV, Ajax en Feyenoord. Nu zie je dat mensen toch veel 

inzetten op de underdog." 

 

'Dure wedstrijden' 

Door zoveel onvoorspelbare uitslagen, heeft Unibet al aardig wat geld moeten uitkeren waar ze 

met de voorspellingen van te voren geen rekening mee hadden gehouden. "Er zaten dit seizoen 

al aardig wat dure wedstrijden voor ons bij. Denk aan Ajax-RKC of PSV-PEC Zwolle. Daar 

hebben wij minder van genoten dan de neutrale toeschouwer, laat ik het zo zeggen." 

 

Het beste blijft natuurlijk gewoon naar de wedstrijden te kijken in plaats van er op in te zetten. 

Daar durven wij dan wel weer een weddenschap op af te sluiten. 

 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/202139812/Hoe+in+te+zetten+op+zon+knotsgek+seizoen+in
+de+eredivisie+Gokkantoor+geeft+antwoord.aspx 
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Announcement: PokerStars Changes to Rake, Spin & Go Prizes, and Battle of the 

Planets 

 

The following changes will be implemented for PokerStars.com and shared 

liquidity sites in the near future. Implementation dates are included for each 

change and full tables detailing the changes are provided at the end of the 

post. 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/201417682/RKC+Waalwijk+speelt+gelijk+tegen+Ajax+We+zijn+nog+niet+begraven.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2017581063/PSV+verspeelt+dure+punten+tegen+PEC+Zwolle+1-1.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/202139812/Hoe+in+te+zetten+op+zon+knotsgek+seizoen+in+de+eredivisie+Gokkantoor+geeft+antwoord.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/202139812/Hoe+in+te+zetten+op+zon+knotsgek+seizoen+in+de+eredivisie+Gokkantoor+geeft+antwoord.aspx
http://forumserver.twoplustwo.com/28/internet-poker/announcement-pokerstars-changes-rake-spin-go-prizes-battle-planets-1485512/#post45083651
http://forumserver.twoplustwo.com/showpost.php?p=45083651&postcount=1
http://forumserver.twoplustwo.com/members/209878/
http://forumserver.twoplustwo.com/members/209878/


 
 

 

  

Join Date: 

Dec 2009 

Location: 

Isle of Man 

Posts: 2,952 

 

Battle of the Planets 

The week ending Saturday, November 1st will be the final week of the 

Battle of the Planets promotion. Prizes will be paid out this week as per 

normal. 

 

Rake Changes Effective November 3, 2014 

Rake will increase for all stakes of heads-up hyper turbo Sit & Go 

tournaments. 

 

Tournament fees for all forms of knockout tournaments, including both 

scheduled and Sit & Go tournaments, will now be equivalent to tournament 

fees charged for similar non-knockout tournaments. This is a change for all 

forms of knockout tournaments except for progressive super knockout 

tournaments for which tournament fees will not change.  

 

Hyper-turbo scheduled tournament fees will increase from 2% to 

approximately half of the fees charged for other scheduled tournaments at 

same or similar buy-in levels. 

 

The cap for ring game rake for hands dealt at PL/NL games to exactly two 

players will increase to $2 for stakes $25/$50 and higher and $1 for all 

other stakes. 

 

The cap for ring game rake for PL/NL games at $25/$50 and higher stakes 

with 5+ players dealt in will increase from $3 to $5. 

 

Spin & Go rake will be increased at stakes $3 and above. Details are in the 

table at the end of the post. Note that the ‘Rake’ row in the table refers to 

the % of prize pool withheld for rake, as is consistent with our current 

communication on our website and communication of pricing by competitors 

about similar products. 

 

 

Rakes Changes Effective January 1, 2015 

Hyper-turbo satellite Sit & Go fees will be increased at stakes below $2,000 

from 2% to an amount equivalent to roughly 75% of the fees charged for 

cash prize hyper-turbo Sit & Go tournaments of the same buy-in. A table at 

the end of this post includes sample fees for a wide range of buy-ins. 

 

New tournament fees will apply in rebuy tournaments for players whose 

play is subject to significant local taxes in the form of gaming duty and/or 

VAT. For such players, tournament fees equivalent to those charged for 

initial buy-ins will be charged for rebuys and add-ons. We will soon provide 

a full list of sites/countries affected on January 1, but as examples, 

PokerStars.be, PokerStars.dk, PokerStars.uk, and PokerStars.bg will qualify 

due to gaming duty and players from Germany will qualify due to VAT. 

 

Spin & Go Prize Changes Effective November 3, 2014 

http://forumserver.twoplustwo.com/members/20987


 
 

Spin & Go prize distribution will change to offer top prizes of 3000x the buy-

in at each pool, increased from 1000x. Full details of the new distributions 

are available in the table at the bottom of this post. 

 

 

Details and Examples of Changes 

 

Sit & Go 

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 896x560. 

 
 

Spin & Go 

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 908x407. 

 
 

Scheduled MTT 



 
 

 
 

The above are examples; similar changes will apply at all stakes. 

 

NL/PL Ring Games 

 
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 703x159. 

 

     

   

 
 

Artikel 2 

Galfond, Amundsgard, Fitzgerald, Shorr, and 

Others Comment On PokerStars Rake 

Increase 

 

PokerStars recently announced a rake increase, which came a few days after the introduction 

of a new currency exchange rate. 

Many in the poker community were outraged by the changes and felt the moves only served 

to damage the PokerStars brand, while others defended the move. Team PokerStars 

Pro Daniel Negreanu offered his two cents on the situationin a blog post, while high-stakes 

aficionado Talal Shakerchielaborated his critical stance on TwoPlusTwo. 

http://www.pokernews.com/pokerstars/
http://www.pokernews.com/news/2014/10/pokerstars-announces-rake-increase-19660.htm
http://www.pokernews.com/news/2014/10/are-new-currency-fees-at-pokerstars-part-of-bigger-changes-19649.htm
http://www.pokernews.com/news/2014/10/are-new-currency-fees-at-pokerstars-part-of-bigger-changes-19649.htm
http://www.pokernews.com/poker-players/daniel-negreanu/
http://www.fullcontactpoker.com/poker-forum/index.php?showtopic=147358
http://www.pokernews.com/poker-players/talal-shakerchi/
http://forumserver.twoplustwo.com/showpost.php?p=45091150&postcount=529
http://forumserver.twoplustwo.com/report.php?p=450836
http://forumserver.twoplustwo.com/newreply.php?do=newreply&p=450836


 
 

Everyone seemed to have an opinion on the matter, andPokerNews reached out to various 

online players to ask their take on the rake increase, whether or not it will impact them, and 

how they feel it reflects on PokerStars. 

We spoke to high-stakes professionals Phil “OMGClayAiken” 

Galfond (@PhilGalfond), Ola “Odd_Oddsen” Amundsgard(@Odd_Oddsen), Nathan 

“BlackRain79” Williams (@BlackRainPoker), Alex “Assassinato” 

Fitzgerald (@TheAssassinato), Andrew “BalugaWhale” 

Seidman (@BalugaWhaleDC), Jonathan “Jcardshark” Little (@JonathanLittle), Luca 

“£uca” Moschitta(@LucaMoschitta), and Shannon “basebal1b” Shorr (@ShannonShorr), 

and you can find their comments below. 

Galfond Believes Lack of Legitimate Competitor a Major 

Issue 

"I have a lot of thoughts on the recent Stars changes, but rather than write an essay (before 

having all the facts, especially), I’ll chime in with just a couple of them. 

"It’s important to understand that PokerStars is a business, and that they can charge whatever 

they please for their service. I don’t like the changes thus far and more than that, I fear for 

what’s yet to come if this is an indication of Amaya’s business strategy. They have a 

monopoly and if they want to press it, they don’t have any obvious incentive not to at the 

moment. The lack of a legitimate competitor is the major issue here. 

 

"As a business owner, I can tell you from experience that customers — and potential 

customers — contact you perpetually asking you to lower prices and to raise benefits 

(expenses) with no rhyme or reason other than 'I want this. I demand this!' 

"I would love for PokerStars to charge 90-percent less rake, but demanding that serves no 

purpose. We need to make sure we make waves only when necessary, and with a well-
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thought-out effort. It’s important that we aren’t a thousand individual complaints every time a 

change is made (we complained often before any of this even happened). They raised prices 

— they already knew we wouldn’t like it. We have nowhere else to go play, so we can’t cry 

wolf and claim that we’re going to. 

"If you want change, you need to put together a strong organized argument as to why some of 

these changes could hurt both us and them. I haven’t run any numbers, but the main argument 

that comes to mind is: If it gets to the point that a gifted college kid depositing $100 has no 

chance to grind cash all the way up to $50/$100, we all have a problem. If the dream of 

becoming a high-stakes poker pro dies, business will eventually follow. 

"We need to form a good relationship with the new owners and try to explore changes that 

will be mutually beneficial — rewarding game-starters, for example — going in with an 

understanding that we aren’t entitled to anything and the humility that comes along with that. 

"Most importantly, I know if I had a company with a viable piece of poker software, I’d be 

celebrating right now... that, and working my ass off to become a competitor. Hopefully 

someone out there will finally get their act together in case this is just the first of many 

changes. The biggest reason I think this could be a misstep is that Pokerstars has cracked 

open a door for other sites that had previously been dead bolted." 

Amundsgard Feels Many Will Struggle To Maintain Positive 

Win Rates 

"My initial reaction to the rake increase was obviously frustration. First, Full Tilt 

Poker introduced casino games, then exchange fees, and now adding additional rake. In a 

day where online poker never has been tougher to beat, it feels like Pokerstars is turning more 

and more into a place where only the house wins — which is really bad for the game of 

poker. 

Ola “Odd_Oddsen” Amundsgard 

http://pnimg.net/w/articles-attachments/0/545/90bf949755.j


 
 

"Every cut in a poker players win rate — in this case higher rake — will obviously affect me 

and the whole poker community. I feel like a lot of players will now be struggling to maintain 

positive win rates. There will be even more table selection, bumhunting and less table 

starting. I will probably avoid playing heads-up games where I think my edge is very thin, 

since heads-up play is, by my understanding, raked a lot harder. 

"The thing with today’s online poker market is that PokerStars/FTP does not have any 

competition. They have basically monopoly and can do whatever they want. So I can totally 

understand why Pokerstars is doing this both with exchange fees, casino games, and now 

adding more rake. They are interested in earning as much money as possible. Let's hope they 

know what they are doing and not pushing things to far. 

"I feel like there have been a lot of drastic changes at the cost of the players in a very short 

period of time, so I am a bit worried that Amaya is going to kill online poker. They for sure 

have the power to do it. I really hope PokerStars will get competition in the near future, and I 

for sure wouldn't mind seeing a poker client/company for the players, by the players. 

"I feel like PokerStars was always willing to listening to its customers and look at things from 

a poker-player’s perspective while keeping the 'sport' of poker in the spotlight. I hope the 

people in charge of this are competent, know what online poker is about, and are willing to 

listen to its customers." 

Williams Doesn't Feel He and Other Small-Stakes Players 

Will Be Affected Too Much 

"I understand the outrage of some players. When a poker site increases the rake, there really 

is no benefit to them at all. However, I also understand the position of PokerStars. They are a 

business and therefore they have every right to adjust their pricing as they see fit. 

"From what I understand of the changes, they will not really affect me personally very much. 

If I understand correctly, at the micro- and small-stakes cash games where I play the rake 

levels were basically left unchanged unless you play heads up. I am primarily a full-ring and 

six-max player. I also understand that even after the changes that the rake levels offered by 

PokerStars as a whole are still very competitive with their competition and industry 

standards. So will I stop playing on PokerStars because of these rake changes? Absolutely 

not. However, I will continue to spread my play around other sites as well if I see better 

games, rake levels, and rakeback offered." 



 
 

Fitzgerald Expected This To Happen, and Plans To Play 

More Elsewhere 

"My initial reaction wasn't disbelief. I was expecting this when the takeover occurred. We're 

just seeing a management style similar toCostco leave and one akin to Wal-Mart take over. 

Maximizing profits in the short term often means doing what is unpopular with the consumer. 

They know they are the only ones who offer games of all types at any time of day, and they 

are charging what they believe is the correct fee for that service. If they were to continue to 

put players first, I'd prefer that as a player, but poker players have never shown an ability to 

unionize, so their expected repercussions are few. 

Alex “Assassinato” Fitzgerald 

"It doesn't affect me personally. I worry for the young sit-and-go (SNG) grinders. The 

smallest rake increase can drastically hurt their return on investment (ROI). It wasn't like it 

was easy to cut it on Stars to begin with. There's a difference between making sure everyone 

makes a little something to come back and get raked another day. It's a completely other thing 

to clean them out. That's bad for everyone. 

"I do think this diminishes the PokerStars brand. When I heard they weren't willing to give 

Main Event winners something as simple as 100-percent rakeback, I knew we were going to 

see more of these shortsighted decisions. They really expect sponsored pros to pay for their 

service? Could you imagine even the smallest time pool professional having to pay for his 

pool cues when he was sponsored by the company? 

"They are banking on the fact they are the only company to offer their range of services and 

their caliber of software. It is up to us to enable other companies to give us better terms. I, for 

one, will no longer play a regular schedule there. The smaller sites have always had weaker 

competition, and now they will have better rake rates. It's our job as professionals to pay less 

in fees and make more when we do play. Everybody needs to stop caring about point 

leaderboards and pick up the gauntlet." 

http://pnimg.net/w/articles-attachments/0/545/90cfa421ad.j


 
 

Seidman Sees the Changes As Shortsighted, Money Hungry, 

and Not Customer Friendly 

"I heard about the rake increase just last night, and I find it pretty interesting. I don't play 

much cash on PokerStars anymore, but I'm always looking forward to Sundays and their 

selection of multi-table tournaments (MTTs). Mostly, I'm curious as to what effect the rake 

increases will have on the player pools of MTTs. Will they get softer as more cash-game and 

SNG regs migrate to new sites? Will grinders grit their teeth and play through it? 

"I think the only thing that's clear is that it suddenly got much, much worse to grind cash 

games or SNGs on PokerStars and probably crossed into unprofitability for a lot of people. 

Essentially everything Amaya has done since purchasing PokerStars has diminished their 

brand — robbing their players via foreign exchange fees especially — but this is a pretty big 

statement that says, 'We're no longer the world's best player-first site. We're now like many 

other sites — shortsighted, money hungry, and not overly concerned with customer service.'" 

Little Thinks the Changes are Terrible for the Players 

"This is terrible for the players, especially those who play on a regular basis. While this initial 

rake increase is fairly small, I can foresee other sites increasing their rake as well. Also, in the 

future, PokerStars may decide to further increase their rake, making the games unprofitable 

for even the best players. 

"I will feel the increase because I often play the cash games and hyper-turbo events that had 

their rake increased. As silly as it may sound, I will be much less likely to take shots at the 

higher-stakes games given the rake increased from $3 to $5. I certainly will avoid the hyper-

turbo games that had their rake increased because those games offer a razor thin edge to 

begin with. 

"I do not think the rake increase diminishes the PokerStars brand. In most industries, you 

have to pay a premium for the best product, and PokerStars currently has the best product by 

far. That being said, if they keep increasing the rake and continue cutting the benefits of their 

loyal players as they have recently done, they will stop being the best site in the industry." 



 
 

Moschitta Believes the Poker Community Deserves More 

Support from Biggest Actors 

Luca “£uca” Moschitta 

"This is a cutting-cost strategy going on since the Black Friday. I just think the Amaya 

acquisition sped up the process. Reports say Rational Group is making enormous net 

revenues during 2013-2014. At the same time, the profit margin for online poker players is 

smaller day by day because the game is getting harder. For my opinion, the poker community 

deserves and needs more support, especially from the biggest actors of the industry. 

"I'm not playing on PokerStars a lot anymore. I made about five million VPPs there, but 

playing just Sunday MTTs lately, though these changes will affect all poker industry 

indirectly. 

"They lost some really good minds during last years — Isai Sheinberg is the main example, 

also Scott Yeates, the older poker room manager, is another one to be missed. But PokerStars 

is still one of the most trustable and safest poker room today." 

Shorr Says In Reality the Changes Will Kill the Games 

"My initial reaction to the PokerStars rake increase was one of obvious disappointment. 

Higher rake cuts into my bottom line. Incidentally, I am not affected much by the change 

given that I play almost exclusively MTTs on Stars. It seems there will be rake increases in 

the hypers. If that's the case, I will almost certainly cut those tournaments out of my schedule. 

"I think some of these recent changes do diminish the PokerStars brand. The changes are 

being made with the idea of increasing profits, but the reality to us insiders is that they are so 

obviously going to kill the games and actually hurt Amaya's bottom line." 

Artikel 3 – Reacties 
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