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Holland Casino en VAN Kansspelen geven samen 

met de andere vergunninghouders vorm aan het Ne-

derlandse kansspelbeleid. Daar behoort onder meer 

het tegengaan van illegaliteit toe. Middels dit zwart-

boek hopen we hier een bijdrage aan te leveren. Wij 

denken dat meer aandacht en samenwerking in de 

aanpak van illegaal kansspel nodig is. Bijzonder is dat 

Nederland één van de weinige landen is waarin geen 

aanvullende restricties zijn opgelegd om (online) 

kansspelaanbieders aan te pakken in het kader van 

de coronapandemie. 

Als gevolg van de coronapandemie zijn de casino’s 

en speelautomatenhallen al weer geruime tijd 

gesloten en sinds augustus met continue verscher-

pingen geconfronteerd qua te ontvangen gasten en 

openingstijden. De quickscan van publieke bronnen 

die ten grondslag ligt aan dit zwartboek laat zien dat 

er dagelijks stevige en illegale kansspelactiviteiten 

plaatsvinden, waar zowel de Wet op de Kansspelen 

als de coronamaatregelen worden overtreden. Ge-

zien de quickscan enkel is vormgegeven met eenvou-

dige zoekwoorden en relatief eenvoudig toeganke-

lijke kanalen is dit slechts een fractie van het totale 

illegale aanbod. Zo is voornamelijk Facebook bekeken 

en zijn de andere social media beperkt betrokken, 

zoals TikTok, Instagram etc. Daarnaast hebben onze 

organisaties aanwijzingen gevonden dat er ook in 

whatsappgroepen en vergelijkbare media een stevig 

netwerk van illegale gokactiviteiten bestaat. 

Holland Casino en VAN kansspelen maken zich 

ernstig zorgen over de kwetsbare spelers en doel-

groepen nu kansspelen enkel en alleen in het ille-

gale circuit plaatsvinden. Daarnaast bevreemd het 

Holland Casino dat er nog altijd niet wordt opgetre-

den tegen de grootste aanbieders van hoog risico 

kansspelen, die blijkens de openbare rapportages 

recordomzetten draaien, ondanks het omzetverlies 

in de korte periode dat sportweddenschappen niet 

mogelijk waren. 

Bovendien zien we dat steeds meer fysieke gokac-

tiviteiten thuis en in horecagelegenheden plaatsvin-

den. Een vorm van ondermijnende criminaliteit waar 

door verschillende organisaties al aandacht voor 

gevraagd is. Juist nu is het belangrijk om extra alert 

te zijn en extra voor te lichten over de risico’s van 

(illegaal) kansspel. Een recent onderzoek (n=1225) 

in samenwerking met Motivaction laat immers zien 

dat een overgroot deel van de Nederlanders (70%) 

en actieve kansspelers (67%) nog altijd niet of heel 

beperkt op de hoogte is van de illegaliteit van online 

kansspelen. 

Wij roepen daarom op tot de volgende actie: 

• Lanceer een publiekscampagne 

Lanceer per direct een publiekcampagne over 

de risico’s van illegaal kansspel. Holland Casino 

en VAN Kansspelen stellen haar kanalen en ken-

nis ter beschikking om hierin te ondersteunen 

en aan bij te dragen; 

• Handhaaf de prioriteringscriteria 

Allereerst roepen wij op om de grote hoeveel-

heid aan agressieve partijen die de prioriterings-

criteria schenden nu keihard aan te pakken met 

een handhavingsoffensief. Daarnaast vragen 

wij om alle kansspelpartijen wiens .eu & .com 

domeinen nog toegankelijk zijn via Nederland-

se ip-adressen per direct op te roepen dit te 

staken. Hiermee voorkomen we een stroom 

aan nieuwe spelers naar deze websites. Een 

goed voorbeeld in deze is https://www.bet365.

com. Deze geoblocking zou onderdeel moeten 

zijn van de prioriteringscriteria, want het vormt 

een daadwerkelijke extra barrière voor spelers 

om het ongereguleerde aanbod te gebruiken. 

De toename in illegaal poker en casinospelen 

manen hiertoe. Diverse landen in Europa zijn 

Nederland voorgegaan in restrictiever beleid als 

gevolg van de coronacrisis. 

• Richt een taskforce illegaal aanbod op 

Per direct een versterkte aanpak voor fysieke 

illegaliteit in samenwerking met het veiligheids-

beraad, LIEC-RIEC, VNG, politie en justitie te 

creëren, waarbij een zero-tolerance beleid op 

illegaal kansspel wordt gevoerd. Als branche 

delen we ook graag onze kennis hierin. 

Holland Casino en VAN Kansspelen blijven de ontwik-

kelingen nauwgezet monitoren en rapporteren. 

Holland Casino)

VAN Kansspelen)

Taskforce Covid-19)

Noodzaak tot actie Fysieke illegaliteit kansspelen in de media 

augustus - januari 

Pokerspelers duiken illegale circuit in 

Melding van illegale toernooien in Maastricht, 

Weert, Roermond, Neeritter, Eijsden, Geleen & 

Kerkrade.

12 aanhoudingen illegaal gokken 

10.000 euro cash in beslag, overtreding van de 

coronaregels en aanwezige spelers uit Utrecht, 

Almere, Haarlem, Heerhugowaard, Heemskerk, 

Enkhuizen en Nijmegen.

illegaal poker - drugs, munitie aanwezig 

Na uitgebreid onderzoek door de politie nav di-

verse meldingen sterke vermoedens dat het huis 

vaker werd gebruikt voor deze avonden. Een van de 

deelnemers is aangehouden omdat hij in zijn auto 

munitie had liggen.

Softdrugs en illegale pokerruimte ontdekt 

Naast de vondst van grote hoeveelheden softdrug 

was één van de kamers op de eerste verdieping op 

professionele wijze ingericht als pokerruimte. De 

politie stelt dat het er sterk op lijkt dat deze ruimte 

al enige tijd op professionele wijze in gebruik is voor 

illegale gokactiviteiten. 

Softdrugs en illegaal gokken in Arnhem

Tijdens een inval heeft de politie een handelshoe-

veelheid softdrugs gevonden en aanwijzingen van 

illegaal gokken ontdekt.

 

Strengere regels illegaal gokken

Shishalounges in Den Bosch krijgen te maken met 

strenge(re) regels. Het gaat om de handel & ge-

bruik van hard en softdrugs en illegaal gokken. 

Dagelijks illegale pokertoernooien in Brabant 

Wie wil kan in Brabant dagelijks aanschuiven bij 

een illegaal pokertoernooi. Er gaan duizenden 

euro’s om in deze, vaak professioneel opgezette 

toernooien en veel gemeenten gedogen het.
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Illegale pokerruimte met tafels en gokkasten In 

een woning n Rijen is onder een woning een illegale 

pokerruimte gevonden door de politie. olgens de 

politie is de ruimte professioneel ingericht met 

diverse pokertafels vier gokkasten.

Ondermijning horeca en illegaal gokken 

Burgemeester Pieter Broertjes zegt eerste signa-

len binnen te krijgen van zogeheten ondermijnende 

situaties als gevolg van de coronacrisis. Als voor-

beelden van goede deals waar horecabedrijven 

voor zouden kunnen vallen worden bijvoorbeeld ge-

noemd dat criminelen horecazaken (deels) huren 

om mensen illegaal te laten gokken

Illegaal gokken in Eibergen  

Bij een controle van een horecagelegenheid in 

 Eibergen zijn onder meer kaarten en fiches aan- ge-

troffen en zat een deel van de aanwezigen ‘ver-

scholen’ in de kelder.

Illegaal gokken in Arnhemse vloerenzaak

Een vloerenzaak die als illegaal gokpaleis werd 

gebruikt. Zo ongeveer luidde de melding die 

afgelopen weekeinde bij burgemeester Ahmed 

Marcouch binnenkwam over een winkel in Arnhem.

massale politie-inzet online bingo-avond

Broers Kees en Piet van Strijp keken zaterdag-

avond vreemd op toen er opeens zeven politie-au-

to’s voor hun café in Sint Hubert stonden. De twee 

kroegbazen waren bezig met een online liedjesbin-

go-avond totdat agenten daar abrupt een einde 

aan maakten. 

te toernooien en veel gemeenten gedogen het.

Illegaal gokken in horeca

Bij een politie-actie in Den Haag zijn diverse 

personen beboet die illegaal aan het 

gokken waren. Zij kregen de boete voor het 

overtreden van de  coronamaatregelen. De uitba-

ter van het café kreeg die ook, plus een boete voor 

het overtreden van de Wet op de Kansspelen.

Ede wapent zich tegen illegaal gokken

Ondermijnende criminaliteit krijgt speciale aan-

dacht in het Integraal Veiligheidsplan van de  ge-

meente. Onder deze noemer staan vijf punten  

centraal: witwassen,  illegaal gokken, milieu, men-

senhandel én hennep en drugs. Deze gebieden 

omvatten criminele activiteiten waarvan we in onze 

gemeente zeggen: dit vindt hier meer dan gemid-

deld plaats.
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Illegaal gokken horecagelegenheid Den Haag

Een horecazaak aan de Loosduinsekade ontving  - 

tegen de noodverordening in - toch stiekem 

gasten, die bovendien illegaal aan het gokken  

waren. Hiervoor zijn zij beboet. Tegen de uitbater 

zal proces-verbaal opgemaakt worden voor over-

treding van de noodverordening en de Wet op de 

Kansspelen.

Illegaal gokken horecagelegenheid Den Haag

Een horecazaak aan de Paul Krugerlaan ontving  - 

tegen de noodverordening in - toch stiekem 

gasten, die bovendien illegaal aan het gokken  

waren. Hiervoor zijn zij beboet. Tegen de uitbater 

zal proces-verbaal opgemaakt worden voor over-

treding van de noodverordening en de Wet op de 

Kansspelen.

Illegaal gokken woning Den haag

In de Spionkopstraat werd in een woning illegaal 

gegokt. In een woonkamer van nog geen 40m2

waren negentien mannen aanwezig. Er werd voor 

veel geld gegokt en de politie heeft een aanzienlijk 

geldbedrag inbeslaggenomen. De aanwezigen 

een bekeuring gekregen voor het overtreden 

van de noodverordening.

illegaal pokertoernooi in Hoofddorp

De politie heeft in de nacht van zaterdag op 

zondag na een anonieme tip een einde gemaakt 

aan een illegaal pokertoernooi aan het 

burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. 

De politie nam 34.000 euro aan contant geld in 

beslag.

Vermoeden illegaal gokken bij woningoverval

Bij de uit de hand gelopen woningoverval van 

zaterdagavond in Rotterdam is meerdere malen 

geschoten. Vermoedelijk is sprake van illegaal 

gokken in de woning. Duidelijk is dat een groep 

mensen zaterdagavond zitten kaarten in de 

bewuste woning.

Illegaal pokertoernooi opgerold

De politie heeft een einde gemaakt aan een illegaal 

pokertoernooi aan de Oude Oppenhuizerweg in 

Sneek. De politie nam vijf pokertafels, een laptop, 

een mobiele telefoon en enkele duizenden 

pokerfiches in beslag. De deelnemers hielden ook 

geen 1,5 meter afstand en er werd drank ver-

kocht. De organisator van het toernooi is aange-

houden op verdenking van overtreding van de Wet 

op de Kansspelen en witwassen
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Vermoedens Illegaal gokken Woensel 

Bij controles in 89 bedrijfspanden en woningen 

troffen gemeente, brandweer en politie onder 

meer illegaal gokken en een hennepkwekerij aan.

Diverse aanhoudingen na illegaal gokken

De politie is naar aanleiding van meerdere anonie-

me meldingen het pand binnengevallen. In het pand 

troffen de agenten een groep mensen aan die aan 

het gokken waren. Diverse personen zijn aange-

houden op verdenking van witwassen. Er werd 

een geldbedrag van tienduizenden euro’s in beslag 

genomen.

23 personen illegaal aan het gokken 

Op donderdagavond deed de politie onderzoek in 

een bedrijfspand aan in Lijnden. De politie trof twee 

ruimtes aan die waren ingericht als shisha lounge. 

In de eerste ruimte stond een digitaal goktafel, in 

de tweede werd gekaart. Alle aanwezige personen 

kregen een bekeuring wegens overtreding van de 

Coronaregels en voor het illegaal gokken.

Bedrijfspand gesloten om illegale gokactiviteiten

Een bedrijfspand aan De Biezen in Papendrecht 

is gesloten vanwege illegale gokactiviteiten. Naar 

aanleiding van een melding via Meld Misdaad Ano-

niem werd er door de politie uitgebreid onderzoek 

gedaan. Agenten troffen drie complete pokertafels 

en bijbehorende attributen aan en namen die in 

beslag.

17 aanhoudingen illegaal gokken

De politie heeft gisteravond in een woning in het 

centrum van Den Haag zeventien illegale gokkers 

opgepakt. Volgens de politie was er veel geld in 

omloop en werd er geen rekening gehouden met 

de coronamaatregelen.

13 aanhoudingen illegaal gokken

In een horecagelegenheid aan de Paviljoensgracht 

in Den Haag werden zaterdagavond 2 januari 12 

personen aangehouden op verdenking van illegaal 

gokken, witwassen en identiteitsfraude. Ook werd 

er één persoon aangehouden nadat hij een poging 

deed in te rijden op een agent. De politie doet sa-

men met de douane verder onderzoek.

Achtervolging na illegaal gokken

De politie heeft op 10 januari om 01.10 uur een 

34-jarige man uit Amsterdam aangehouden na 

een achtervolging op de A4. De achtervolging vond 

plaats na het aantreffen van een illegaal gokpartij 

in Rijswijk aan de Veraartlaan.
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18 aanhoudingen voor illegale gokpraktijken

De politie is een bedrijfspand binnen gevallen 

omdat daar illegale gokpraktijken plaatsvonden. 18 

personen zijn aangehouden, ook is 10.000 euro in 

beslag genomen. 

23 boetes illegaal pokertoernooi

De politie heeft vrijdagochtend 15 januari rond 

middernacht een illegaal goktoernooi beëindigd in 

een horecagelegenheid aan de Boerenstraat. Hier-

bij hebben 23 personen een boete gekregen voor 

het overtreden van de coronamaatregelen. Daar-

naast werd een van de aanwezigen aangehouden 

voor witwassen, aangezien deze man een groot 

geldbedrag in contanten bij zich had.

Inval horecagelegenheid met illegaal gokken

De politie en handhaving van de gemeente Leeu-

warden hebben zaterdag 16 januari een inval 

gedaan in een illegaal geopend café in de stad. Bij 

aankomst van de agenten en handhavers bleek dat 

het bedrijf niet alleen illegaal open was, maar dat 

er ook illegaal werd gegokt. Vijftien mensen, onder 

wie de exploitant, hebben een boete van 95 euro 

gekregen.

Corona verdringt illegaal gokken naar huiskamer: 

‘Tienduizenden euro’s gaan rond’

Duizenden euro’s cashgeld tussen de kaarten op 

de pokertafels, ingehuurde croupiers en schuld-

bewijzen voor tienduizenden euro’s. In de illegale 

gokhuizen in Den Haag gaan flinke bedragen om 

en ze leveren ook flinke problemen op bericht het 

Algemeen Dagblad.

Illegaal poker in café Alphen - duizenden euro’s 

cash

Een illegaal pokertoernooi in een restaurant in 

Alphen is zondagavond 17 januari stopgezet door 

de politie. Daarbij zijn elf mensen bekeurd vanwe-

ge het overtreden van de coronamaatregelen. 

Ook werd er drank geschonken en werd er geen 

afstand bewaard. Mogelijk worden er binnenkort 

ook andere stiekem geopende bars en restaurants 

aangepakt, zegt de politie. 
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Indicatie quickscan fysieke illegaliteit kansspelen Facebook 
augustus - december 

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

1-aug-20 Toernooi & Cashgame diversen Sauerland Hotel

2-aug-20 Toernooi & Cashgame diversen Sauerland Hotel

3-aug-20 Cashgame Jackpot +/- 

3900,-

Wijchen Jackpot

4-aug-21 Pokertoernooi onbeperkte rebuy 

€20+5

Groningen Op aanvraag

7-aug-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag / Rot-

terdam

Gratis eten, drinken 

&  parkeren

7-aug-21 Pokertoernooi 7,5 bounty stack 

15000, dealerbo-

nus 5 voor 5k

Op aanvraag All inclusive

7-aug-20 Cashgame 1/2 & 2/2 (jack-

pot €1650,-)

Den haag Jackpot, gratis hap-

jes en drinken

8-aug-20 Cashgame 1/1 1/1 (rake 10%) Den haag / Rot-

terdam

gratis eten en drin-

ken, parkeren

9-aug-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150,-)

Rotterdam gratis eten en drin-

ken

11-aug-20 pokertoernooi Onbekend Op aanvraag Op aanvraag

13-aug-20 Pot Limit Omaha 1/1 NLH (min. 

€100)

Omgeving Den 

haag Rotterdam

Vaste deler, Gratis 

eten en drinken, 

gratis parkeren

14-aug-20 Cashgame 1/2 & 2/2 NLH 

(jackpot €1650,-)

Op aanvraag Gratis eten en drin-

ken

15-aug-20 Cashgame 1/1 1/1 (min. €100) Omgeving Den 

Haag

Vaste deler, Gratis 

eten, drinken & par-

keren

16-aug-20 Cashgame 2/2 NLH Rotterdam gratis eten, drinken 

& vervoer

17-aug-20 Cashgame 2/4 NLH Den Haag Onbekend

17-aug-20 Pokertoernooi rebuy 20,- + 5,- Groningen Onbekend

18-aug-21 Pokergame Onbekend Utrecht Onbekend

20-aug-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€200,-)

Sneek gratis eten, drinken 

& vervoer

20-aug-20 Cashgame 2/2 NLH Enschede Onbekend

20-aug-20 cashgame 2/2 & 

2/4 / Toernooi €90

2/2 & 2/4 / 

Toernooi €90

Den Haag Onbekend

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

20-aug-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

Incl eten en drinken

21-aug-20 Cashgame 0,1/0,2 NLH Zwijndrecht Eens per maand 

0,1/0,2 PLO

21-aug-20 Cashgame 1/2 & 2/2 (jack-

pots handen)

Locatie op aan-

vraag

Incl Eten en drinken

21-aug-20 Cashgame 0,5/1 (min €50, 

geen max)

Amersfoort Vaste deler, gratis 

eten, drinken en 

extra prijzen

21-aug-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

Incl eten en drinken

21-aug-20 Cashgame 2/2 & PLO (rake 

10%)

Amsterdam 10% rake, vaste 

dealer

22-aug-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

Incl eten en drinken

22-aug-20 Cashgame 2/2/5 Heerhugowaard meerdere tafels, 

vaste delers

22-aug-20 Toernooi Rebuy Toernooi Omgeving Zwolle/

Meppel

23-aug-20 Cashgame 2/2 (min €150,-) Rotterdam Incl. eten en drinken

25-aug-20 Cashgame NLH & PLO 

2/2/5 

Heerhugowaard meerdere tafels, 

vaste delers

26-aug-20 Toernooi & Cashgame 1/1 Meppel Vaste deler, gratis 

eten, drinken en 

extra prijzen

28-aug-20 Cashgame 0,1/0,2 NLH Zwijndrecht eens per maand 

0,1/0,2 PLO

28-aug-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

Incl eten en drinken

28-aug-20 Cashgame 0,5/1 (min €50, 

geen max)

Amersfoort vaste dealer; gratis 

eten, drinken, par-

keren

28-aug-20 Cashgame  Jackpot > €4000,- Wijchen Incl eten en drinken, 

jackpot

29-aug-20 Cashgame 2/2/5 Heerhugowaard meerderetafels, 

vaste delers

29-aug-20 Cashgame 2/2 min inkoop 

€100, max €500,-

Amsterdam cen-

trum

Incl eten en drinken

29-aug-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

Incl eten en drinken

30-aug-20 Cashgame 2/2 Rotterdam Incl. eten en drinken 

& gratis vervoer

30-aug-20 Cashgame 1-2 / 0,5-1 (Jack-

pot > €6000,-)

Op aanvraag Onbekend

31-aug-20 Toernooi op aanvraag Onbekend

31-aug-20 Toernooi Sneek Gratis eten & drin-

ken

Onderstaande illegale pokeractiviteiten zijn afkomstig uit slechts 3 groepen op facebook. Een impressie 

van de wijze waarop deze toernooien worden aangeprezen is onderaan de tabel opgenomen. Richting 

december ontstond in de groep onrust over de invallen, waarna de advertenties verminderden. Daarbij 

lijkt een deel online te worden voortgezet en anderzijds wordt opgeroepen om “het in eigen kringen te 

houden” om handhaving te voorkomen. Opvallend zijn de profesionaliteit en frequentie van de activitei-

ten, waarbij indicaties zijn dat er nog een veelvoud van onderstaande soorten cashgames plaatsvinden. 

Holland Casino biedt sinds 1 juli bewust geen poker aan, aangezien er slechts maximaal drie spelers 

per tafel op 1,5 meter zouden kunnnen plaatsnemen. Daarbij zijn hieronder tevens enkel de spellen 

opgenomen die qua stakes vergelijkbaar zijn of hoger dan in Holland Casino. 



Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

31-aug-20 Cashgame 2/2 (min €100 

buy-in) (10% rake)

Hoofddorp gratis eten en drain-

ken, jackpot hoogste 

hand

01-sep-20 Cashgame 0,1/0,2 Zwijndrecht

01-sep-20 Cashgame 0.5/1 Amersfoort Gratis eten en drin-

ken

02-sep-20 Cashgame PLO 2/2 Haarlem Hapjes en drankjes 

inbegrepen

03-sep-20 Cashgame 2/2 (min €200 

buy-in)

Sneek Ruim assortiment 

drinken & Eten

03-sep-20 Cashgame  2/2 (min €100 

buy-in) (10% rake)

Op aanvraag gratis eten en drain-

ken, jackpot hoogste 

hand

04-sep-20 Cashgame 1/1 omgeving Rotter-

dam/Den Haag

vaste dealer; gratis 

eten, drinken, par-

keren

04-sep-20 Cashgame 0,5/1 (min €50 

buy-in)

Amersfoort vaste dealer; gra-

tis eten, drinken & 

parkeren

04-sep-20 Cashgame PLO 2-2-5 Haarlem Gratis eten & drin-

ken

04-sep-20 Cashgame 0,5/1 Meppel Horecagelegenheid

05-sep-20 Cashgame 2/2 (min €100 

buy-in)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& snacks

05-sep-20 Toernooi 45+50+15 Sneek Gratis drinken

05-sep-20 Cashgame 1/2  (min €100 

buy-in)

Amersfoort Op aanvraag

05-sep-20 Cashgame 2/2 + jackpot 

€4450

Nijmegen Gratis eten, drinken

06-sep-20 Cashgame 2/2  (min €100 

buy-in)

Rotterdam Gratis eten & drin-

ken

08-sep-20 Cashgame 0,1/0,2 Zwijndrecht

08-sep-20 Cashgame 0,5/1 Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

10-sep-20 Toernooi & cashgame rebuy €10 / 1/1 

NLH 

Meppel Horecagelegenheid, 

vaste deler, extra 

prijzen.

13-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in) 

Rotterdam

11-sep-20 Cashgame PLO 2/2/5 (start-

bonus €200)

Haarlem Gratis eten & drin-

ken

11-sep-20 Cashgame 1/1NLH Omgeving Den 

Haag/ Rotterdam

vaste dealer; gratis 

eten, drinken, par-

keren

22-sep-20 Cashgame 0,1/0,2 Zwijndrecht

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

11-sep-20 Toernooi / cashgame €20 toernooi / 

cashgame met 

jackpot /bonus 

op aanvraag op aanvraag

12-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

Amsterdam Gratis eten, drinken

12-sep-20 Cashgame 1/1 NLH Omgeving Rotter-

dam / Den Haag

Vaste dealer, gra-

tis eten drinken & 

parkeren

13-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

15-sep-20 Cashgame 0,1/0,2 Zwijndrecht Gratis eten & drin-

ken

15-sep-20 Toernooi €20 + 5 buy in, 

onbeperkte rebuy

Groningen horecagelegenheid

17-sep-20 Cashgame 2/2 NLP (min 

€200 buy-in) 

Sneek Gratis eten& drin-

ken

17sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in) hoog-

ste hand bonus

Hoofddorp 10% rake, gratis 

eten en drinken.

18-sep-20 Cashgame 1/1 & 2/2 met 

jackpot

Op aanvraag Gratis eten & drin-

ken

18-sep-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gra-

tis eten drinken & 

parkeren

18-sep-20 Cashgame 0,5/1 Amersfoort Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

18-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (10% 

rake, jackpot)

Hoofddorp Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

18-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€200 buy-in) 

Sneek Gratis eten& drin-

ken

18-sep-20 Cashgame 2/4 PLO / NLH De Lier Onbekend

19-sep-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

19-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

Op aanvraag Vaste deler, gratis 

eten & drinken

19-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

Amsterdam Vaste deler, gratis 

eten & drinken

20-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

21-sep-20 Toernooi / cashgame €20 toernooi / 

cashgame met 

jackpot /bonus 

op aanvraag op aanvraag

22- sep-20 Cashgame 0,5/1 Amersfoort Vaste dealer; gratis 

eten & drinken



Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

22-sep-20 Toernooi €20 + 5 buy in, 

onbeperkte rebuy

Groningen horecagelegenheid

23-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (10% 

rake, jackpot)

Hoofddorp Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

24-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (10% 

rake, jackpot)

Hoofddorp Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

24-sep-20 Toernooi / Cashgame €10 toernooi / 

cashgame met 

jackpot /bonus

Meppel Horecagelegenheid

25-sep-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

25-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

26-sep-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

Amsterdam Gratis eten, drinken

26-sep-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

26-sep-20 Cashgame 0,1/0,2 (2,50 fee) Zwijndrecht Gratis eten & drin-

ken

27-sep-20 Cashgame 5/5/10 PLO Heerhugowaard onbekend

28-sep-20 Cashgame 2/2 2/4 O Amersfoort Gratis eten & drin-
ken

29-sep-20 Cashgame 0,5/1 NLH Op aanvraag Gratis eten & drin-

ken

02-okt-20 Cashgame 2/2 NLH 2/2/5 

PLO

Op aanvraag Rake

02-okt-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

03-okt-20 Toernooi Buy in €50 / 

€100 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

03-okt-20 Cashgame 5/5/10 PLO Heerhugowaard onbekend

05-okt-20 Cashgame 2/2 NLH Hoorn Gratis eten, drinken, 

jackpot hoogste 

hand

06-okt-20 Cashgame 0,5/1 Utrecht Graits eten, drinken

09-okt-20 Cashgame 0,5/1 Amersfoort Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

09-okt-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

09-okt-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

10-okt-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

11-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

13-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH amersfoort Gratis eten, drinken

16-okt-20 Cashgame 2/2 NLH omgeving breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers

17-okt-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

17-okt-20 Cashgame 1/2 NLH (jackpot) Zoetermeer Gratis eten & drin-

ken

17-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH (10% 

rake)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

18-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

19-okt-20 Cashgame 1/1 & 2/2 NLH omgeving breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers

19-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

21-okt-20 Cashgame 2/2 & 2/4 NLH Den Bosch / Oss vaste dealer (casi-

no-ervaring), gratis 

eten, drinken.

23-okt-20 Cashgame 2/2 NLH & 1/1 

NLH

omgeving breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers

23-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in) 10% 

rake, jackpot

Hoofddorp Gratis eten, drinken 

& parkeren. mond-

kapjes aanwezig.

23-okt-20 Cashgame 2/2 NLH Venlo Onbekend

23-okt-20 Cashgame 1/1NLH Amersfoort Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

24-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

24-okt-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

24-okt-20 Cashgame 2/2 NLH Wijchen Gratis eten & drin-

ken

24-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s.

25-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.



Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

26-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

27-okt-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

28-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in) 10% 

rake, jackpot

Hoofddorp Gratis eten, drinken 

& parkeren. mond-

kapjes aanwezig.

29-okt-20 Cashgame 1/1 PLO Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

29-okt-20 Cashgame 2/2 NLH Sneek Gratis eten & drin-

ken

29-okt-20 Cashgame 2/4 NLH Heerhugowaard Onbekend

30-okt-20 Cashgame 1/1 NLH min €50 

buy-in (jackpot)

omgeving breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers

30-okt-20 Cashgame 2/2 & 2/4 NLH Den Bosch / Oss vaste dealer (casi-

no-ervaring), gratis 

eten, drinken.

30-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s.

31-okt-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

31-okt-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

31-okt-20 Cashgame 2/2 NLH Omgeving Nijme-

gen

Gratis eten & drin-

ken

31-okt-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s.

31-okt-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

31-okt-20 Cashgame 1/1 NLH min €50 

buy-in (jackpot)

omgeving breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers

01-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

01-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s.

03-nov-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

05-nov-20 Cashgame 1/1 PLO Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

06-nov-20 Cashgame 1/1 NLH min €50 

buy-in (jackpot)

omgeving Breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers.

06-nov-20 Cashgame 2/4 NLH Den Haag op aanvraag

06-nov-20 Cashgame 1/1NLH Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

07-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s. bedie-

ning.

07-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

07-nov-20 Toernooi Buy in €100 / 

€150 (jackpot)

Amsterdam Gratis eten, drinken 

& parkeren

07-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

08-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

09-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

12-nov-20 Cashgame 2/2 (min €200 

buy-in)

Sneek Incl. eten & drinken

13-nov-20 Cashgame 2/4 NLH Den Bosch /Oss vaste dealer (casi-

no-ervaring), gratis 

eten, drinken.

13-nov-20 Cashgame 1/1 & 2/2 NLH omgeving Breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers.

13-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

13-nov-20 Cashgame 1/1 NLH (min 

€50 buy-in)

Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

14-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte

14-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

14-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s. bedie-

ning.



Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

14-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s. bedie-

ning.

16-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

18-nov-20 Cashgame 1/1 NLH (min 

€50 buy-in)

Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren.

20-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

20-nov-20 Cashgame op aanvraag Groningen op aanvraag

20-nov-20 Cashgame 1/1 & 2/2 NLH omgeving Breda vaste dealer; Gratis 

tapasbuffet & drin-

ken, chirurgische 

mondmaskers. 

20-nov-20 Cashgame 1/1 NLH (min 

€50 buy-in)

Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

21-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

21-nov-20 Cashgame 1/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

jackpot

Omgeving Veenen-

daal

Gratis eten, drinken 

& parkeren.

21-nov-20 Cashgame 2/2 NLH Dordrecht Op aanvraag

21-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

21-nov-20 Cashgame 2/2 NLH rake 

10%

Purmerend Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

22-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€150 buy-in)

Rotterdam Gratis eten, drinken 

en vervoer.

26-nov-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

omgeving Zoeter-

meer

Gratis, eten, drinken 

& shisha’s. bedie-

ning.

26-nov-20 Cashgame 2/2 NLH Purmerend Gratis eten, drinken 

,parkeren & mond-

kapjes

27-nov-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

27-nov-20 Cashgame 1/1 & 2/2 NLH omgeving Breda vaste dealer; Gratis 

tapasbuffet & drin-

ken, chirurgische 

mondmaskers. 

27-nov-20 Cashgame 2/4 NLH (min 

€150 buy-in)I

Den Bosch /Oss vaste dealer (casi-

no-ervaring), gratis 

eten, drinken.

Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

27-nov-20 Cashgame 1/1 NLH (min 

€50 buy-in) + 

jackpot

Coevorden Gratis eten & drin-

ken

28-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

28-nov-20 Cashgame 1/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

jackpot

Omgeving Veenen-

daal

Gratis eten, drinken 

& parkeren.

30-nov-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

02-dec-20 Cashgame 1/1 NLH (min 

€50 buy-in)

Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

03-dec-20 Cashgame 2/4 NLH Nootdorp “Alle luxe & hygiëne 

voorzien”

04-dec-20 Cashgame 1/1 & 2/2 NLH omgeving Breda vaste dealer; Gra-

tis eten & drinken, 

chirurgische mond-

maskers.

04-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

05-dec-20 Cashgame 1/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

jackpot

Omgeving Veenen-

daal

Gratis eten, drinken 

& parkeren.

05-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

05-dec-20 Cashgame 1/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

jackpot

Omgeving Veenen-

daal

Gratis eten, drinken 

& parkeren.

05-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

07-dec-20 Cashgame 2/4 NLH (min 

€150 buy-in) + 

jackpot

Amersfoort Gratis eten, drinken 

& parkeren

07-dec-20 Cashgame 2/4 NLH + jackpot Hoorn Gratis eten & drin-

ken

08-dec-20 Cashgame 0,5/1 NLH Amersfoort Vaste deler, gratis 

eten & drinken

10-dec-20 Cashgame 2/4 NLH (rake 

10%

Purmerend Casinodealer, gra-

tis eten, drinken & 

parkeren

10-dec-20 Cashgame 2/2/5 PLO Heerhugowaard onbekend



Datum Soort activiteitt Stakes Locatie Service / promotie

11-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

11-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Amersfoort Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

12-dec-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

Jackpot 

Zoetermeer Gratis eten, drinken 

& parkeren

12-dec-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

12-dec-20 Cashgame 1/2 NLH (min 

€100 buy-in) + 

jackpot

Omgeving Veenen-

daal

Gratis eten, drinken 

& parkeren.

12-dec-20 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

12-dec-20 Cashgame 2/2 NLH Omgeving breda Vaste Dealer, gratis 

eten & drinken.

14-dec-20 Cashgame 0,5/1 NLH (min 

€50 buy-in)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren 

29-dec-20 Pokertoernooi €120 buy-in Zoetermeer horecagelegenheid

30-dec-20 Cashgame 2/2 NLH (min 

€100 buy-in)

Amersfoort

31-dec-20 Cashgame 2/4 NLH Den Haag Op aanvraag

04-jan-21 Cashgame 2/4 NLH Hoorn Op aanvraag

08-jan-21 Cashgame 2/4 NLH Hoofddorp Rake 10%

08-jan-21 Cashgame 1/1 NLH Den Haag/ Rotter-

dam / Delft

Vaste dealer; gratis 

eten & drinken

09-jan-21 Cashgame 2/2 PLO (min 

€150 buy-in) (10% 

rake - jackpot)

Zeist Gratis eten, drinken 

& parkeren + rook-

ruimte.

09-jan-21 Cashgame 2/2 NLH + Jack-

pot

Omgeving zoeter-

meer

Gratis eten, drinken, 

shisha en bediening. 

10-jan-21 Cashgame 2/2 (min. €100 

buy-in)

Twente Gratis eten & drin-

ken

12-jan-21 Cashgame onbekend Bergen op Zoom Onbekend

Facebook publiceert Bingo als evenement. Daar-

door promoten veel organisaties hun bingoacti-

viteit via deze weg (zie tabel). Bij prijs vermelden 

organisaties doorgaans dat de online bingo gratis 

is, maar als naar meer informatie wordt gezocht, 

blijkt dat vaak misleidend (zie afbeelding onder). 

Soms worden de kosten voor deelname in de be-

schrijving op Facebook alsnog gegeven. In andere 

gevallen moet je hiervoor  de website van de orga-

nisator raadplegen. Ook geven organisaties aan 

dat bingokaarten besteld kunnen worden door een 

mail te sturen en soms wordt een 06-nummer 

vermeld zodat een Tikkie gestuurd gaat worden 

om deel te kunnen nemen. De kosten zijn in die 

gevallen onbekend, maar het is niet gratis.

De Ksa heeft in december 2020 bepaald dat 

online bingo's mogen worden georganiseerd als 

er geen commercieel belang mee is gemoeid. Dat 

betekent dat er geen inleg voor deelname aan 

de bingo gevraagd mag worden. Dat gebeurt bij 

de genoemde bingo's wel. Daarnaast is niet te 

controleren of minderjarigen deelnemen en of de 

organisatie eerder met de politie en/of Ksa in 

aanraking is geweest.

Vergunning nodig voor ‘gratis’ Facebook bingo’s

Datum Organisator Locatie Stakes

13-01-

2021

PiercingsWorks Amsterdam Onbekend

13-01-

2021

Speeltuin Ooster-

kwartier

Dordrecht € 1,50 

14-01-

2021

Change Hairsty-

ling

Vught Onbekend

15-01-

2021

Foute 500 Party Hengelo € 5,-

15-01-

2021

Zlim Nuth Nuth € 5,-

15-01-

2021

Sportvereniging 

Halle

Halle Onbekend

16-01-

2021

Bierproefvereni-

ging PQDQ

Hoogland-

erveen

Onbekend

16-01-

2021

Rijswijk € 15,-

16-01-

2021

Grand Cafe Toi 

Toi

Nijverdal Onbekend

16-01-

2021

Amsterdam € 10,-

16-01-

2021

End of lockdown Ter Aar Onbekend

18-01-

2021

TriPodia en Bingo 

Tripodia

Katwijk Onbekend

22-01-

2021

Mantelzorgtref-

punt

Lunteren Onbekend

22-01-

2021

Foute 500 Party Hengelo € 5,-

23-01-

2021

Mokum Maga-

zine

Amsterdam € 10,-

29-01-

2021

Foute 500 Party Hengelo € 5,-

29-01-

2021

Pub Esser Boxmeer € 19,95 

29-01-

2021

Eetcafé Spijker 

en Thomas

Eindhoven € 33,50 

30-01-

2021

Foute 500 Party Hengelo € 5,-

30-01-

2021

Mokum Maga- Amsterdam € 10,-

06-02-

2021

Herberg Bie de 

Tantes

Eys Onbekend

06-02-

2021

Lucky The Feel 

Good Provider

Rijssen € 5,-

08-02-

2021

De Après Skihut Rotterdam € 10,-

12-02-

2021

Wapen van 

Roosendaal

Roosendaal € 12,-

Voorbeeld ‘gratis’ bingo

5.1/2.e

5.1/2.e

5.1/2.e

5.1/2.e

5.1/2.e
5.1/2.e



Elke dag betaalde bingo’s op Facebook

Naast de bingo’s via evenementen zijn er vele 

besloten groepen waar bingo’s voor geld wor-

den aangeboden. Veel van deze groepen lijken 

in maart na de eerste lockdown aangemaakt 

en zijn nog altijd actief. Vinddatum: 17 januari 

2020.  

5.1/2.e

5.1/2.e

5.1/2.e
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Illegaal online aanbod floreert

‘Kleinere’ illegale partijen  

Een simpele google search levert een schier 

oneindige stroom aan online casino-websites op 

die zich op de Nederlandse markt richten. Deze 

partijen worden genoemd in zogenaamde portals 

die specifiek de Nederlandse speler willen berei-

ken. Voorbeelden van portals zijn: Veilig.casino, 

Nederlandse Online Casino, Casinojager, Online 

Casino Ground, Online Blackjack 24, Heel Holland 

Gokt. Veel van de portals geven aan dat websites 

met iDeal werken (zie afb 1.). Bepaalde van deze 

portals sponsoren zelfs studentenverenigingen 

(zie afb. 2)

Echter, als de website zelf bekeken wordt, staan 

onder Payments alleen Visa, Mastercard, Paysa-

feCard, Trustly, Neteller, Skrill, en andere manie-

ren om geld te storten en op te nemen. Wellicht 

hebben deze websites wel iDeal gehad, maar 

hebben ze het nu weggehaald om de priorite-

ringscriteraia

De illegale websites voor de Nederlandse markt 

die vaak in de portals genoemd worden, zijn: 

Deze Engelstalige 

aanbieders hebben allemaal een licentie van de 

Malta Gaming Authority. De servers staan in het 

buitenland en de eigenaren zijn lastig te achter-

halen. Meerdere websites hebben het domein bij 

de Amerikaanse hostingprovider NameCheap, 

Inc. vastgelegd waarbij persoonlijke informatie 

verborgen is.

Ook de portal Veilig.casino zit bij NameCheap, Inc. 

in de VS. De overige portals hebben een NL-do-

mein. Nederlandseonlinecasino.nl heeft de web-

site ondergebracht bij Safenames Ltd in het Ver-

enigd Koninkrijk, Casinojager.nl heeft de website 

via de Bahama’s geregistreerd en onlineblack-

jack24.nl loopt via Soluciones Corporativas IP in 

Spanje. Alleen onlinecasinoground.nl en heelhol-

landgokt.nl  hebben Nederlandse registrars: Mijn 

InternetOplossing B.V. uit Almere en TransIP B.V. 

uit Leiden. Deze partijen treden op als onafhanke-

lijke tussenpersonen die de domeinnaamhouders 

beschermen. Meer informatie over de identiteit 

van de portals kan rechtstreeks bij deze partijen 

opgevraagd worden, maar of men verplicht is om 

deze informatie te verstrekken, is een juridisch 

besluit.

Bij gesponsorde advertenties naar online casi-

nospelen, waarbij zelfs het logo van Holland Ca-

sino en Jacks Casino wordt misbruikt (zie afb 3), 

worden externe distribiteurs ingezet. Het e-com-

merce-bedrijf Pinkoffers uit Togo (Afrika) maakt 

reclame uit naam van een casinobedrijf, dit leidt 

DUXcasino dat vanuit Malta opereert gericht op 

Nederland. 

Als we naar de publieke rapportage van twee 

grote beursgenoteerde kansspelondernemingen 

kijken zien we ongekende groeicijfers. Gezien de 

groei van de digitale economie in Nederland is 

het niet verwonderlijk dat deze kansspelgiganten 

profiteren van de lockdown. Met uitzondering van 

slechts enkele partijen zijn de websites via .eu en 

.com domeinen toegankelijk. Zowel poker, casino 

als aantallen nieuwe spelers zijn winnaars in het 

coronajaar.

Flutter entertainment

Flutter stelt dat “Average daily customers grew 

41% globally; double digit growth across all key 

regions”. Voor Pokerstars rapporteren ze over 

Q3 dat “Poker revenues declined 10%, returning 

to pre-Covid run-rates. This decline however was 

more than offset by a stronger performance in 

casino (+32%).”1

Dit is een ernstige aanwijzing voor de Nederland-

se situatie. Hoewel poker stabiliseerde, ging het 

marktvolume voor casino’s met +32% omhoog 

online, met groei in dubbele cijfers in alle regio’s. 

Dat zijn ongekende groeicijfers. 

Tijdens de lockdown rapporteert Flutter dat “our 

poker and casino businesses experienced a ma-

jor uplift in player numbers during this period as 

people sought new ways to entertain themselves 

while staying at home. PokerStars’ average daily 

gaming customers increased 70% year-on-year 

in Q2, despite relatively low levels of marketing 

investment”. 

De populariteit van deze homegames zien we ook 

op Facebook terug. Dagelijks wordt er in besloten 

groepen reclame gemaakt voor de Homegames. 

Overigens niet enkel via PokerStars, maar ook via 

Upoker, Unibet Poker en andere internationale 

kansspelaanbieders. 

1 zie: https://www.flutter.com/sites/paddy-power-betfair/files/result-center/2020/2020-q3-tra-
ding-update.pdf
2 https://www.londonstockexchange.com/news-article/FLTR/half-year-report/14666787
3 https://www.kindredgroup.com/globalassets/documents/investor-relations-related-documents/
financial-presentations/kindred_q3_2020_handout.pdf
4 zie: https://pokerindustrypro.com/news/article/211396-online-poker-almost-back-glory-days-uni-
bet-poker-enjoys

In augustus rapporteert Flutter dat kansspelop-

brengsten met 380% groeiden, waarin in het 

tweede kwartaal werd geprofiteerd van de sub-

stitutie van consumentenactiviteiten, waardoor 

omzet meer dan verviervoudigde: “cross-sell 

exceeded our expectations and direct gaming re-

venues more than doubled quarter on quarter”. 

Bovendien rapporteerde PokerStars, onderdeel 

van Flutter in H1 een verhoogde omzet van 40% 

naar 697 miljoen pond. Daarbij groeide poker 

met 38% en casinospelen met 51%: “Post dis-

ruption, PokerStars experienced elevated custo-

mer numbers across both its poker and casino 

platforms as people sought alternative forms 

of home entertainment. In Q2, average daily 

customers increased by 70% leading to revenue 

growth of 75%.” 2

Kindred Group

Kindred (bekend van Unibet) laat zien in hun 

Q3 rapportage dat niet enkel het sportsbook 

herstelt. In zowel Q2 als Q3 rapporteren ze dat 

“poker, casino & gaming […] compensated for the 

loss of sportsbook in the spring”. Ook laten ze in 

Q2 een Year on Year groei zien.3

Q3 valt lager uit dan de eerste twee kwartalen , 

maar deze kwartalen, “but both these quarters 

benefited greatly for Europe-wide lockdowns 

during the pandemic”.

De Year-on-Year groei in Q3 komt op 31% uit. 

Daarnaast springt ook hier poker en casino eruit. 

Over 2020 rapporteren ze een omzetrecord 

voor poker: “Poker [stands] to benefit really 

strongly from the COVID-19 situation, said Hen-

rik Tjärnström, CEO of Kindred, presenting the 

group’s Q1 financial results late last month: “It’s 

now almost back to glory days in numbers.”4 Voor 

Casino laat Kindred ook aanzienlijke groei zien: 

Internationale aanbieders draaien recordjaren

Afbeelding 1 - voorbeelden portals ideal casino

Afbeelding 2 - sponsor studentenvereniging casinoportal

Afbeelding 3 - misbruik Nederlandse vergunninghouders
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Bijzonder daarnaast is de registratiemodule van-

uit een Nederlands IP bij unibet.eu. Daar wordt 

namelijk Idin getoond met enkel NLse banken 

- een duidelijke schending van de prioriteringscri-

teria via het EU-domein. 

Bettson 

Ook Bettson CEO onderschrijft het uitstekende 

jaar 2021: “Digitally gaming had a very good 

year in a challenging time. (…) It is an outcome of 

digitalization. We got a boast. From a business 

point of view it has been a good year. (…) The 

change from offline in online will be sustained in 

2021.”1

EGBA - online groeit met 7% in 2020

De EGBA laat zien dat ondanks het wegvallen 

van een geheel kwartaal met sportwedden-

schappen de online kansspelmarkt in Europa 

met 7% groeit ten opzichte van 2019. Weder-

om een indicatie dat de pandemie mensen zoals 

in vele markten naar de online omgeving heeft 

gebracht. Helaas betekent dit voor de consu-

menten dat ze bij een ongereguleerde aanbieder 

komen te spelen. Gezien de sterke digivaardig-

heid van Nederlanders is het aannemelijk dat in 

Nederland de groei bovengemiddeld hoog is. 2

1 Jesper Svensson, CEO Bettson Group in een interview met Sigma TV op 22 december 

2020 op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1bUzCy0jFgE&feature=youtu.be

2 https://www.egba.eu/


