
k zou beginnen te zeggen dat het moeilijker uit ziet dan dat het is .

Vraag dan . heb je wel is yahtzee gespeeld nou poker is bijna net als yahtzee maar dan met
kaarten .

1 paar . 2paar 3 gelijk straat . dan leg je een beetje uit van de hoogte van de kaarten .

En alle kleine technische dingen om het spelen makkelijker te maken.

Daarnaast vertel je natuurlijk ook dat het ook om de gezelligheid gaat hier en niet gelijk met het
mes op tafel is .

Dat als je is een foutje maakt dat er dan altijd wel iemand aan de tafel zit die je dan even uitlegt
waarom je het even anders moet doen . dat is meestal het geval bij een stringbet . dan leg je
gelijk even uit wat dat is .

Maar vooral zeggen dat ze gewoon is een keer mee moeten doen dan voel je wat er zo mooi
aan poker is . niet bang zijn en zitten geen professionals hier bij het ONKP .gewoon een keer
proberen .

En ga er dan maar vanuit dat ik ze wel aan de tafel krijg .

Meestal loopt ik tijdens het toernooi dan even langs om te vragen hoe het gaat .

En als ze er dan uit liggen maak ik nog wel een praatje om er achter te komen hoe ze het
vonden .

In dat gesprek vertel ik dan gelijk waar we de volgende keer zijn en wanneer we weer in de
buurt zijn zodat ze gelijk al ruimte kunnen houden in de agenda of dat ze gelijk al gaan
inschrijven voor een ander toernooi .

Dit alles is natuurlijk op papier veel lastige om uit te leggen in de praktijk gaat die eigenlijk
vanzelf . ik kan met iedereen kletsen en kan iedereen wel overtuigen dat het echt super leuk is
om te doen maar dat het ook om de gezelligheid gaat . veel mensen kennen elkaar en strijden
om te winnen aan de tafel maar drinken daarna gezamenlijk een biertje aan de bar . dat is de
gezelligheid van poker .

Voor mij is het dan ook niet zo moeilijk om contact te leggen met mensen ook al ken ik ze niet .

Maar ik denk dat jullie dat wel van mij kennen , zeker op locatie .

Ik hoop hier mijn antwoord duidelijk genoeg te hebben omschreven .



Fijn weekend en tot snel .

Groetjes johan


