Open brief aan alle pokerspelers, organisatoren, medewerkers en sympathisanten,
Mijn naam is Tom Slikboer en ik ben de oorspronkelijke oprichter van de Belgian Poker Awards met
een eerste editie in 2017. De jaren nadien was ik niet betrokken bij de organisatie ervan, maar volgde
ik uiteraard de ontwikkelingen op de voet.
We gaan er geen doekjes om winden: de laatste editie was niet goed… en dan druk ik me zacht uit.
Zowel de stemprocedure als het tornooi was niet wat het moest zijn; en daardoor bleef ook de
interesse van de community uit.
Dit had te maken met de omstandigheden; zo werd er pas in laatste instantie toch beslist om een
editie te houden, maar dat had dan natuurlijk gevolgen voor de verdere planning. Wel wil ik van deze
gelegenheid gebruik maken om Wesley Nobels te bedanken voor zijn geweldige inzet, want zonder
hem was er geen Awards-show geweest dit jaar!
Om opnieuw terug te grijpen naar het oorspronkelijke doel van de Belgian Poker Awards, namelijk
een groot feest voor de hele Belgische poker community, heb ik besloten om de organisatie ervan
terug in handen te nemen; samen met de mensen die de voorbije jaren de Awards hebben mogelijk
gemaakt. Naast Wesley Nobels , wiens kennis van de Belgische pokerscene een pluspunt is voor de
organisatie van een event als dit, zal ook Didier Abeles (mede-organisator in 2018) er opnieuw bij
zijn!
Maar het allerbelangrijk om weten: onze voorbereiding is NU reeds begonnen!
Dat geeft ons de tijd om werk te maken van:
- een uitgebreide jury, met bekende spelers, actoren en een afgevaardigde van ELKE lokale pokerclub
- een duidelijke, uitgebreide en eerlijke stemprocedure
- een evenement en tornooi om duimen en vingers van af te likken
Via een vernieuwde website en Facebook houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.
Om alvast een tipje van de sluier te lichten, kan ik melden dat we ook de recreatieve spelers en clubs
meer in de bloemetjes gaan zetten. Zo zal er een bijkomende clubaward komen en zullen we ook op
zoek gaan naar de beste clubspeler!!
De oorspronkelijke tagline van de Belgian Poker Awards is duidelijk: ‘an exclusive poker celebration’,
en dat is wat we u beloven. We hebben achter de schermen reeds de steun van enkele Belgische
topspelers, en we vragen aan iedereen die begaan is met poker in België hetzelfde.
De komende weken zullen we vooral het concept verder uitwerken, en de nodige contacten leggen
met de mogelijke locaties (casino’s) en sponsors. Na de zomer contacteren we ELKE club persoonlijk.
We zijn er zeker van: met zijn allen maken we van de Belgian Poker Awards een succes!
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