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Nu de zomer er op zit en de laatste zon-
nekloppers van de terrassen verdwe-
nen zijn, is het tijd voor een terugblik 
op de casino-zomer. Napoleon Sports 
& Casino blikt voldaan terug op een 
geweldig seizoen aan de kust. Met een 
recordaantal bezoekers in het casino 
van Middelkerke en een aantal memo-
rabele evenementen in het Grand 
Casino Knokke slaagden beide casino’s 
er in om hun positie als dé trekpleister 
aan de kust te bestendigen. Deborah 
Geeraerts, Marketing & event manager 
bij Napoleon Sports & Casino, maakt 
tevreden de balans op: “In Knokke kon-
den we ons deze zomer herbevestigen 
als dé place to be voor spel en vermaak, 
in Middelkerke hebben we onszelf op 
de kaart gezet. Heel fijn om te zien hoe 
de casino’s tijdens de zomer floreren.”

Goed begonnen is 
half gewonnen
“Om de zomer goed in te zetten, werd 
in het Grand Casino Knokke een stijl-

vol evenement georganiseerd met 
een ferme knipoog naar de mondaine 
geschiedenis van het casino”, vertelt 
Deborah. “Met een heuse gala-avond, 
het Golden Summer Gala, werd de kick  
off gegeven van wat een fantastische 
zomer zou worden. De avond had een 
hoog entertainment gehalte waarbij 
je kon genieten van live muziek, lekker 
eten en een leuke sfeer. Onder andere 
met Golden Cocktails en een tribute 
aan Shirley Bassey werd de toon gezet. 

In het Casino Middelkerke werd de 
zomer ingezet met een optreden van 
Jamal Thomas Band. Laat ons zeggen 
dat er heel wat is afgedanst tijdens 
beide openingsevenementen.”

“Natuurlijk staat of valt de zomer niet 
met een succesvol kick off-evenement. 
Met een aantal acties en evenementen 
houden we de casino’s de hele zomer 
levendig en blijven we vernieuwen. Één 
van de leukste acties is ongetwijfeld de 
Porsche-actie, die startte in maart 2019 
en loopt nog tot oktober 2019. Elke 
bezoeker aan het Grand Casino Knokke 
ontvangt een ticket om deel te nemen. 
Op 18 oktober 2019 vindt het slotevene-
ment van de actie plaats en wordt de uit-
eindelijke winnaar bekend gemaakt. Een 
actie die voor veel bezoekers tot de ver-
beelding spreekt. In Middelkerke was de 
ludieke actie ‘Hot Outside? Win Inside’ 
een voltreffer: bezoekers konden tijdens 
hittegolven genieten van extra speelkre-
diet. Hoe hoger de temperaturen, hoe 
hoger het extra speelkrediet! Een heel 
fijne actie die zeker nog navolging krijgt.”

Memorabele  
zomer
Het meest memorabele moment van 
de zomer? Dat was volgens Deborah 
de finale van de Golden Coin-actie in 
het casino van Middelkerke op 7 sep-
tember 2019. “De Golden Coin-actie 
liep de hele zomer en de finale moest 
de climax worden. Zo gebeurde het 
ook: de sfeer was heel uitgelaten en 
de ambiance ongezien.. Tijdens dit 
evenement ging een winnaar naar 
huis met 5.000 euro cash. Tijdens het 
slotevenement daagden rond de 600 
bezoekers op. Na de spannende prijs-
uitreiking speelde een DJ en werd er 
gedanst. Ja, er wordt wat afgedanst in 
de casino’s”, lacht Deborah.

In schoonheid  
afsluiten
Dat een mooie zomer een eervol slo-
tevenement verdient, weet Deborah 
als geen ander. “We wilden natuurlijk in 
schoonheid afscheid nemen van wat, 
wat ons betreft, een fantastische zomer 
was. In Knokke gebeurde dat met een 
zomers buffet en live muziek, een tri-
bute aan Barry White. In Middelkerke 
kon iedereen zich inschrijven voor een 
gezellig kip- en ribbetjesfestijn.” Vol-
gende zomer meer van dat? “Absoluut! 
Wij kijken al uit naar de volgende zomer 
boordevol evenementen!”

Prachtige zomer  
in het casino
Terugblik op zomer boordevol  
evenementen in de kust casino's “In Middelkerke 

hebben we 
onszelf op de 
kaart gezet deze 
zomer.
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Als trotse Middelkerkenaar neemt 
het Casino Middelkerke voor Tom De 
Clercq, CEO bij Napoleon Sports & 
Casino, een speciale plaats in. “Na een 
eerste stap in de wereld van casino's in 
2013, toen het casino van Knokke werd 
overgenomen, was de overname van 
het casino Middelkerke in 2017 voor mij 
heel bijzonder. Als inwoner van Middel-
kerke was en ben ik enorm betrokken 
bij het casino en weet ik wat zo een 
casino betekent voor de lokale com-
munity. Dat Napoleon dit kon waarma-
ken, maakt me nog dagelijks heel blij.”

Jullie steunen met Napoleon Sports 
en Casino verschillende lokale pro-
jecten, kan je hier iets meer over 
vertellen? 
“Wij zijn een bedrijf met een warm hart 
dat zich wil inzetten voor dingen waar 
we achter staan. Onze keuze bij spon-
soring valt meestal op lokale spelers 
en evenementen die de gemeenschap 

ten goede komen. Zo steunen we jaar 
na jaar het Natourcriterium in Aalst, 
steunen we lokale sportevenementen 
en zijn we partner van Sluze Kermesse 
in Middelkerke. Waarom? Simpel: wij 
dragen de lokale gemeenschappen 
een warm hart toe en dankzij sponso-
ring kunnen deze evenementen, waar 
enorm veel mensen bij betrokken zijn, 
blijven bestaan. Daar doen we het voor.” 

Hoe dragen jullie met het Casino 
Middelkerke bij aan de lokale 
gemeenschap? 
“Het casino in Middelkerke ligt me 
natuurlijk nauw aan het hart, net als 
de inwoners van de kustgemeente. Ik 
ben betrokken en ik kom dagelijks in 
contact met de inwoners van Middel-
kerke. Meer nog: ik ben er zelf één. Het 
casino-gebeuren zit diep verankerd in 
de gemeenschap en in het collectieve 
geheugen van de inwoners. Iedereen 
heeft zijn eigen jeugdherinneringen 
aan het casino en de dancing. Ook 
de shows van Margriet Hermans zijn 

“Het casino-
gebeuren zit diep 
verankerd in de 
gemeenschap en 
in het collectieve 
geheugen van de 
inwoners

in het collectieve geheugen van de 
Middelkerkenaar gegrift. Het casino 
was en is het bruisende centrum van 
Middelkerke, een plaats waar ieder-
een welkom is. Die lijn willen we anno 
2019 blijvend verderzetten. In de 
toekomst willen we een nog sterker 
product neerzetten in Middelkerke en 
het casino nog meer integreren in de 
lokale gemeenschap.”

In december zal het Casino Mid-
delkerke zelfs even uitgeroepen 
worden tot het Warmste Casino van 
Vlaanderen, vertel? 
Het idee is ontsproten uit de goede 
doelen-actie Cheers for charity in het 
Grand Casino Knokke, dat we vorig jaar 
georganiseerd hebben. Maar dit jaar 
zal het dus nog een tikkeltje meer zijn:  
tussen 15 november en 13 december 
zal per bezoeker aan het Casino Mid-
delkerke 1 euro geschonken worden 
aan het goede doel. Daarnaast orga-
niseren we een evenement waarbij 
volksheld en charmezanger Paul Bruna 
het beste van zichzelf zal geven én zal 
kustbewoner Kamagurka een schilderij 
maken dat in het casino geveild wordt 
voor het goede doel. Zo zetten we in 
op zowel het sociale als het culturele 
luik van liefdadigheid.”

"Casino bruisend 
centrum van de 
gemeenschap"
Interview met CEO Tom De Clercq
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Middelkerke, het 
warmste casino 
van Vlaanderen
15 november t.e.m. 13 december 

December is traditioneel de maand 
waarin we even stil blijven staan bij 
mensen en initiatieven die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Sinds jaar 
en dag zet Napoleon Sports & Casino 
zich hiervoor in, met goede doel-eve-
nementen zoals Cheers for Charity 
in het Grand Casino Knokke. Dit jaar 
wil het Casino Middelkerke nog een 
stapje verder gaan en wordt het casino 
tussen 15 november en 13 december 
omgedoopt tot Het Warmste Casino 
van Vlaanderen. Met een grootse actie 
waarbij per bezoeker 1 euro recht-
streeks naar het goede doel gaat, 
steunt het casino een aantal nauwkeu-
rig uitgezochte goede doelen. Maar er 
is meer: “Wij willen het Warmste Casino 
van Vlaanderen zijn op veel manieren”, 
zegt CEO Tom De Clercq. ”En daarom 
heeft Het Warmste Casino van Vlaan-
deren ook een sociaal en een cultureel 
luik. We willen een zo breed mogelijk 
spectrum van de bevolking bereiken.”

Sociale cohesie  
versterken

Voor Napoleon Sports & Casino gaat 
het goede doel steunen verder dan 
geld of materiaal schenken. Belang-
rijker is de achterliggende gedachte 
en wat er met het geld of materiaal 
kan waargemaakt worden. Daarom 
zal het casino in Middelkerke, naast 
het schenken van 1 euro per bezoeker 
aan het goede doel, ook een bene-
fietavond organiseren. Dit evenement 

in december, dat het slotstuk wordt 
van een maand Het Warmste Casino 
van Vlaanderen, wordt opgeluisterd 
door bekende Middelkerkenaar en 
volksheld Paul Bruna. Niet toevallig, 
want Paul Bruna is de artiest die het 
vaakste optrad in het casino van Mid-
delkerke én hij verpersoonlijkt ‘Het 
Warmste Casino van Vlaanderen’ als 
geen ander. “Het Casino Middelkerke 
is voor mij altijd al het warmste casino 
van Vlaanderen geweest. Iedereen 
is er welkom en iedereen voelt er 
zich thuis. Mijn eerste optreden in 

“Optreden in 
het casino is 
altijd bijzonder 
omwille van de 
sfeer die er hangt

het casino was in 1979, precies 40 
jaar geleden en sindsdien heb ik het 
casino weten evolueren tot de warme 
plek dat het vandaag is”, vertelt Paul 
Bruna. “Of ik uitkijk naar het optreden 
tijdens het slotevenement van Het 
Warmste Casino? Absoluut. Optreden 
in het casino is altijd bijzonder omwille 
van de sfeer die er hangt. Pure magie 
en pure nostalgie. Iedereen is er goed 
gezind en je komt er iedereen uit de 
gemeente tegen. Ik vind het fantas-
tisch om mee de sociale cohesie in 
Middelkerke te kunnen versterken.”

“Wij willen het 
Warmste Casino 
van Vlaanderen 
zijn op veel 
manieren
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Cultuurheld  
Kamagurka in het 
casino
Naast het bedrag dat zal geschon-
ken worden aan een aantal nauw-
keurig uitgezochte goede doelen en 
het optreden van Paul Bruna, wil het 
Casino Middelkerke zich ook profile-
ren als dé cultuurtempel van Middel-
kerke. Hoe? Met de aankoop van een 
schilderij van cartoonist en kunstenaar 
Kamagurka. Tijdens de slotavond van 
Het Warmste Casino van Vlaande-
ren zal dit topschilderij in het casino 
geveild worden voor het goede doel.  
“Voor het Warmste Casino heb ik een 

bijzonder werk gemaakt met inkt, bor-
stel en pen. Geen cartoon, maar iets 
tussen schilder- en tekenwerk. Ik ben 
er heel trots op”, vertelt Kamagurka. 
“Als rasechte West-Vlaming voel ik me 
natuurlijk verbonden met wat er aan 

“Elk jaar kies ik 
één goed doel 
uit waar ik mijn 
schouders  
onder zet

de kust leeft, zoals de casino’s. Ik ben 
zelf geboren in Nieuwpoort. Ik kies dus 
bewust om mijn naam te linken aan een 
goede doelen-actie uit de eigen streek. 
Daarnaast vind ik het ook een heel mooi 
initiatief van het casino in Middelkerke, 
een plek die me nauw aan het hart ligt. Ik 
heb er verschillende keren zelf gestaan 
als artiest. Elk jaar kies ik één goed doel 
uit waar ik mijn schouders onder zet -ik 
moet natuurlijk keuzes maken- en ik ben 
erg blij dat ik dit jaar mijn naam link met 
Het Warmste Casino.” 
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Ontdek onze 
nieuwe slots
Entertainment van het hoogste niveau

Fortunes 88
Waan je in Azië & speel als een Chinese keizer 

De Fortunes 88 staat bekend om zijn Chinese symbolen 
en is het meest populaire slotmachine in Grand Casino 
Knokke & Casino Middelkerke. Het verhaal klopt volle-
dig, het thema & de bonussen gaan hand in hand. Er 
zijn 4 jackpots: mini, minor, major & grand. Wil jij een 
jackpot winnen? Verzamel dan zoveel mogelijk Fu-Bat 
symbolen. Hoe hoger je inzet, hoe hoger de jackpot!

Zeus & Kronos
Speel als een Griekse god op deze nieuwe slotmachines

In Las Vegas werd er al langer op gespeeld, voortaan kan je de 
sensatie van dit hoogstandje gewoon aan de Belgische kust bele-
ven. Son of Kronos™ en Kronos – Father of Zeus™  slotgames zijn 
de eerste titels die op het innovatieve TwinStar-kanbinet zijn uitge-
bracht en dat zal de speler geweten hebben. Je kan op maar liefst 
40 lijnen spelen met een maximum inzet van 600 credits. Leuke 
meerwaarde bij dit spel: er zijn drie verschillende bonussen! De Pro-
gressieve Bonus, de Free Spin Bonus en de Lightning Respin Bonus. 
In totaal zijn er 5 progressieve jackpots te winnen! 

Slotmachines zijn onlosmakelijk ver-
bonden met het casino. Van Las Vegas 
tot Tokyo: in elk casino vind je variaties 
op dit legendarische spel dat eind de 
negentiende eeuw in de Verenigde Sta-
ten het licht zag. Ondanks de 118 kaars-
jes die het slotmachine dit jaar mocht 
uitblazen, blijft het spel fascineren. Die 
fascinatie hangt samen met de evolutie 
die de slotmachines ondergingen: het 

slotmachine anno 2019 staat mijlenver 
van de in 1891 ontwikkelde spelmachi-
nes waarbij technologische innovatie 
en designs het verschil maken.  Elk jaar 
vinden ook nieuwe slots de weg naar 
de casino’s van Knokke en Middelkerke. 
Wij maken je graag wegwijs bij de 
gloednieuwe, technologische hoog-
standjes waarop je voortaan je geluk 
kan beproeven in onze casino’s. 

   4 progressieve jackpots
   Volatiliteit: Hoog
   Minimale inzet: € 0,08
   Hoogste uitbetaling: € 31.642

    5 progressieve jackpots
    Volatiliteit: Hoog
    Minimale inzet: € 0,08
    Hoogste uitbetaling: € 6.880



   Progressieve jackpot van €5.000
   Volatiliteit: Medium
   Minimale inzet: € 0,02

Clover Link
Geloof jij in het geluk van een klavertje vier? 

De Clover Link is de nieuwste slotmachine in het 
casino van Middelkerke. De unieke visuals van de 4 
slots zorgen voor een sensationele beleving die je 
helemaal meeneemt in het spel. De Clover Link is 
vooral bekend om zijn briljante & interactieve jack-
pot concepten. Het is de slot met de meest geavan-
ceerde technologie in België en exclusief te spelen in 
het casino Middelkerke. Het is het absolute parade-
paardje van de Belgische casino’s.

M A N I A

Er werden de voorbije maanden 
opnieuw verschillende jackpots 
gewonnen in beide casino’s. De 
gelukkige winnaars gingen met feno-
menale bedragen terug naar huis! 
Speel in Grand Casino Knokke of 
Casino Middelkerke en maak kans op 
crazy jackpots!

TOP 3

25.347,00
14 AUGUSTUS 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

20.008,99
14 SEPTEMBER 2019 - CASINO MIDDELKERKE

31.642,00
2 JULI 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

EGT slotmachine
Speel meer dan 5 verschillende slotgames

Is één spel niet genoeg voor jou? Probeer dan de nieuwste 
state-of-the-art EGT slotmachine. Scroll met het touch-
screen eenvoudig door de verschillende titels. Het aantrek-
kelijke design is een streling voor het oog. De mooie display 
en het kristalheldere geluid zorgen voor entertainment van 
het hoogste niveau. Haast je dus naar Grand Casino Knokke 
en waag je kans op onze nieuwe EGT slotmachines!

    Tal van free spins
    Volatiliteit: Laag
    Minimale inzet: € 0,02
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Medewerker 
in de kijker
Chef-kok Restaurant Bonaparte Christophe  

Een geweldige ervaring bieden aan 
klanten en bezoekers, dat is waar de 
personeelsleden in Casino Middel-
kerke en Grand Casino Knokke dag in 
dag uit mee bezig zijn. Het personeel, 
zowel voor als achter de schermen, is 
de draaiende motor achter het succes 
van de casino’s. Met de rubriek ‘Mede-
werker in de kijker wil Casino News 
telkens een andere drijvende kracht 
in beeld brengen. Voor de najaarse-
ditie gingen we langs bij Christophe 
Degraeuwe, de man achter Restaurant 
Bonaparte in het Casino van Middel-
kerke. Wij hoorden hem uit en leerden 
een gepassioneerde chef-kok kennen 
met de keukendeur die altijd open staat.

Voor wie jou nog niet kent: wie is 
Christophe Degreaeuwe?
Ik ben een kok in hart en nieren, de 
keuken is mijn passie en ik ben niet vies 
van een uitdaging. Ik werk nu anderhalf 
jaar als chef in Restaurant Bonaparte, 
voordien heb ik 13 jaar lang mijn eigen 
zaak gehad, hier aan de kust. Ik had dus 

al wat ervaring in de keuken. Ik ben een 
chef-kok wiens deur altijd wagenwijd 
openstaat. Het personeel weet dat ze 
bij mij terecht kunnen met problemen 
of vragen.

Hoe heb jij je stempel gedrukt op 
Restaurant Bonaparte?
Toen ik hier anderhalf jaar geleden 
begon, wist ik dat het een uitdaging 
zou zijn. Het restaurant maakte vooral 
eten voor spelers die toevallig honger 
hadden, maar er werd niet zo veel 
aandacht aan besteed. Dat is er uit. Chef-kok Restaurant 

Bonaparte Christophe  

“Vroeger werd in 
het casino eten 
gemaakt voor 
spelers, vandaag 
is lekker eten een 
onderdeel van de 
casino-ervaring
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Lunchen of dineren in het casino is 
een onderdeel geworden van een ont-
spannende ervaring. De beleving van 
een avondje uit in het casino staat cen-
traal en zowel spelen als lekker eten 
horen daar bij. We hebben een lange 
weg afgelegd om te geraken waar we 
nu zijn, het voorbije anderhalf jaar is er 
in de keuken enorm veel veranderd. Ik 
wist waar ik naartoe wou: een ‘betere 
bistro’ worden die toegankelijk is voor 
iedereen. Wie zin heeft in kreeft, kan dit 
krijgen maar ook een meer bescheiden 
salade staat op het menu. Ik vind dat 
we de balans tussen toegankelijk voor 
iedereen en gerechten op een hoog 
niveau gevonden hebben. Dat hoor ik 
toch van het cliënteel.

Hoe behoud je zo veel mogelijk  
de feeling met het casino en de 
klanten?
Na de service probeer ik zoveel moge-
lijk naar de zaal te gaan en ga ik eens 
rond in het casino. Ik wil weten voor 
wie ik kook. Om gewoon een gezel-
lig babbeltje te slaan, maar ook om 
te horen wat het cliënteel wil en voor 
opbouwende kritiek. Wat kan nog beter 
in het restaurant? Welke gerechten vin-
den de klanten top? Daarnaast ben ik 
als chef-kok de ambassadeur van het 

restaurant en vind ik het belangrijk dat 
klanten het gezicht achter het restau-
rant kennen. We willen transparant 
en toegankelijk zijn. Uiteindelijk zijn 
we in het casino één grote familie en 
uiteraard sta ik open voor suggesties 
of persoonlijke wensen van klanten. 
Zonder dat sociale aspect zou ik de job 
veel minder graag doen.

Wat is het leukste aan de job?
Ik hou van uitdagingen. En evene-
menten zijn altijd een uitdaging. De 
voorbije zomer zat weer bomvol 
evenementen waarbij ook de keuken 
op volle toeren draait en daar hou ik 
wel van. Deze zomer is me vooral het 
Belgisch Kampioenschap tijdrijden 
bijgebleven. Koken voor 150 mensen, 
alles in goede banen leiden. Als dat 
goed verloopt en je krijgt positieve 
feedback van de klanten en van de 
directie, dan kan ik daar enorm van 
genieten. Daarvoor doe ik het. Appre-
ciatie van klanten, goed contact 
met collega’s en de directie die in je 
gelooft. De zomer is voor alle perso-
neelsleden een fantastische periode 
geweest: het casino is gegroeid, we 
hebben ons kunnen manifesteren als 
dé plaats in Middelkerke waar je moet 
zijn voor ontspanning en lekker eten.

Ik kijk met een grote glimlach en veel 
vertrouwen naar de toekomst. 

Over evenementen gesproken, wat 
zijn de plannen voor de feestdagen? 
Op kerstavond en kerstdag is er een 
mooi menu voorzien met een hoog 
feestgehalte. Zowel dineren op kerst-
avond als lunchen op kerstdag zijn 
mogelijk. Op oudejaarsavond gaan 

we onze gasten verwennen met een 
heerlijk zesgangenmenu. Tijdens de 
eindejaarsperiode mag het natuurlijk 
net een tikkeltje meer zijn en serveren 
we onder andere kreeft thermidor en 
hertenfilet. En natuurlijk zal er ook aan 
aangepaste wijnen gedacht worden. 
Eén ding is zeker: het niveau dat we 
de voorbije maanden bereikt hebben, 
blijven we aanhouden. 

18 19





Feestdagen in 
het Casino

Kerstmenu 
24, 25 en 26 december 2019

Hapje van de chef
*****

Noordzeekrab
avocado – citroenmelisse  

krokantje van sesamzaadjes
******

Gegratineerde Fine de Claire Oesters
******

Suprême van fazant 
boschampignons – knolselder 

amandine kroketten
******

Kerstdessert
Tout chocolat

€ 70 p.p. 
Incl. €10 speelkrediet 

Excl. dranken

Oudejaarsmenu 
31 december 2019

Hapje van de chef
*****

Witloof – gerookte aardappel 
 kruidenham – damse mokke

*****
Krokant gebakken ganzenlever  

rode biet – maggi – xeres
*****

Hertenkalf – gelakte butternut – gepofte  
knolselder – Amandine kroketten

*****
Dessert

schwarzwälder kirsch taart 
*****
Koffie

€ 199 p.p. 
Incl. €20 speelkrediet 

Incl. dranken

Vier samen met ons 
van oud naar nieuw

Grand Casino Knokke
  Dinnershow in Magrittezaal
  Live optredens van Paul Michiels & Band
  Countdown met bubbels
  Menu zie hiernaast

Deuren open om 19u
Inschrijven aan de kassa van Grand Casino Knokke

Casino Middelkerke
  Gezellig tafelen in Restaurant Bonaparte
  Live optreden van Singer in Suit
  Countdown met bubbels
  Menu zie hiernaast

Deuren open om 19u
Inschrijven aan de kassa van Casino Middelkerke

Reserveer nu je plaats
Let op: plaatsen beperkt!

Kerstmenu 
24 en 25 december 2019

Hapje van de chef
*****

Carpaccio van eendenborst – terrine van  
ganzenlever – gelei van appelsien 

geroosterde noten
*****

Ravioli van woudchampignons
truffel – gemarineerde coquille – peterselie olie

*****
Traag gegaarde fazantenborst – gerookte boter

gegrilde vijgen – cilinder van pompoen 
krokkant en zalf van amandelen

*****
Dessert

Appel bavarois – kersen spiegel – vanille crumbel

€ 90 p.p. 
Incl. €10 speelkrediet

Incl. dranken

Oudejaarsmenu 
31 december 2019

Hapje van de chef
*****

Gegrilde zeebaars – koolrabi – venkeljus – kokkels
*****

Wild consommé – springro – kastanje mayo
*****

         Kreeft thermidor – cantharellen 
woestijn mosterd – gekonfijte citroen

*****
   Gebakken Hertenfilet – butternut  

schorseneren – witloof – rode wijn-tijm infusie
*****

Dessert
 Misérable van pistache 

ganache van framboos – chocolade – vanille

€ 140 p.p. 
Incl. €20 speelkrediet 

Incl. dranken
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Oudejaarsavond 
met Paul Michiels
Dinnershow en muziek bij Grand Casino Knokke
Vlaamse muzieklegende Paul Michiels 
zingt zich een ‘way to your heart’ op 
oudejaar in het Grand Casino Knokke, 
wij konden hem strikken voor een 
interview. Dat Paul er enorm veel zin 
in heeft, mag duidelijk zijn. “Je mag er 
zeker van zijn dat het dak eraf gaat op 
oudejaar”, vertrouwt hij ons toe. 

Paul, je bent niet aan je proefstuk toe 
in het casino van Knokke? 
Nee, zeker niet. Al meer dan drie decen-
nia treed ik op in het casino van Knokke. 
En gelukkig kan ik het blijven doen, want 
de sfeer is er ongeëvenaard. Ik treed heel 
graag op in casino’s omdat de akoestiek 
er zo goed klinkt. Heeft dat met de tapij-
ten die er liggen te maken? En natuurlijk 
heb je een enthousiast publiek. In het 
casino van Knokke heb je het publiek 

altijd mee. Ik blijf er na een optreden 
ook geregeld rondhangen, om met het 
publiek iets te drinken en af en toe ben 
ik te vinden voor een spelletje Black Jack. 
Met 50 euro en wat geluk aan mijn zijde 
kan ik gerust een uurtje mee spelen met 
de meer ervaren spelers. 

Wat mag het publiek verwachten 
van jouw optreden met oudejaar?
Heel veel sfeer! Vanuit de coulissen spiek 
ik meestal al eens in het publiek en snuif 
ik de stemming op die er hangt. Tijdens 
het optreden zelf speel ik uiteraard mijn 
beste ambiance-nummers om iedereen 
nog meer in een feeststemming te bren-
gen. Een topschijf die ik zeker zal bren-
gen is ‘The way to your heart’. Eén ding 
is zeker: het dak gaat eraf met oudejaar! 

Wat zijn jouw wensen voor het 
nieuwe jaar? 
Veel optreden. Ik plan een tournee in 
2020 met Soulsister, de band waar ik 
samen met Jan Leyers internationale 
bekendheid verwierf. Ik hoop dat op 
onze optredens iedereen uit de bol 
gaat. Zorg maar dat jullie er bij zijn!

“Je mag er zeker 
van zijn dat het 
dak eraf gaat op 
oudejaar
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Verantwoord spelen is een kunst. Wie 
geregeld naar het casino gaat, weet 
dat het casino een ontspannende 
omgeving is waar je kwalitatief je 
vrije tijd kan doorbrengen en waar je 
natuurlijk ook een gokje kan wagen. De 
adrenaline die vrijkomt bij het inzetten 
van geld en de onzekere uitslag van 
het spel, spreken tot de verbeelding. 
Toch is het belangrijk om bij de casi-
nospelen je kansen van tevoren goed 
in te schatten én om er het plezier van 
in te zien. Het moet leuk en ontspan-
nen blijven.

Als eigenaar van twee toonaangevende 
casino’s wil Napoleon Sports en Casino 
verzekeren dat bezoekers op een veilige 
en verantwoorde manier kunnen spelen. 
Zo kregen de casino’s in Middelkerke en 
Knokke de hoogste A+ licentie van de 
kansspelcommissie, wat betekent dat 
alle richtlijnen van de kansspelcommissie 
strikt opgevolgd worden. Daarnaast zet 
Napoleon Sports en Casino, als mede- 
oprichter van de Belgian Association of 
Gaming Operators, in op de sensibilisering 
van bezoekers door hen te wijzen op het 
belang van veilig en verantwoord spelen.

De kunst van 
verantwoord 
spelen:
Doe nu zelf de test

Beheers jij de kunst van verantwoord spelen? 

Doe de test! 
1.    Wanneer ik een gokspel 

speel, ga ik er helemaal in 
op en besteed ik er meer tijd 
aan dan ik me had voorgeno-
men en geef ik meer geld uit 
dan ik me had voorgenomen. 

2. Ik speel volgens een bepaalde 
strategie of systeem. 

3. Ik kies voor een spel of 
automaat die mij bij eerdere 
spelrondes geen winst ople-
verde, omdat ik geloof dat 
mijn winstkans daar groter is.

4. Gokken helpt me om  
problemen te vergeten.

5. Ik geloof dat veel oefenen 
met een bepaald spel, mijn 
winstkansen zal vergroten, 
omdat ik het spel dan 
‘begrijp’. 

6. Ik vertel tegen mijn vrienden 
en familie dat ik af en toe 
speel en ik vertel hen wan-
neer ik geld verloor.

7.   Ik ga gokken om me beter te 
voelen, bijvoorbeeld na een 
sombere dag.

8. Als ik een aantal keer gewon-
nen heb met een kleine 
inzet, durf ik hoger inzetten 
omdat ik geloof dat ik aan de 
winnende hand ben. 

9. Ik gebruik alcohol (of drugs) 
wanneer ik speel.

10. Bij het kiezen van  
nummers voor een spel 
kies ik steevast uit mijn 
‘geluksnummers’ of houd 
ik een ‘geluksbrenger’ bij 
de hand.

Beantwoord volgende vragen met ‘Nooit of bijna nooit’, ‘Af en toe’ en ‘Altijd’. 
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Resultaat 
Ik antwoordde meestal met ‘nooit 
of bijna nooit’: 
Spelen is voor jou een leuke, ont-
spannende vrijetijdsbesteding die je 
kan delen met vrienden. Je kan op 
een nuchtere manier omgaan met 
het spel en je weet heel goed dat 
elke spelronde een nieuw spel is dat 
volledig op zichzelf staat. Je beheerst 
de kunst van het verantwoord spelen 
en je houdt het bij. 

 Ik antwoordde meestal ‘af en toe’: 
Je beseft dat je kans op winst 
afhangt van toeval, maar laat je soms 
toch leiden door geluksbrengers 
of strategie. Blijf beseffen dat elke 
spelronde een nieuwe kans op winst 
geeft en dat die winst afhangt van 
toeval. 

Ik antwoordde meestal met ‘altijd’: 
Je verliest al eens je beheersing bij het 
spelen. Napoleon Sports & Casino’s 
stelt de speler centraal en geeft iedere 
speler een eerlijke kans op winst in 
een veilige omgeving. Om die veilige 
omgeving te verzekeren voor elke spe-
ler, willen wij alle spelers aanmoedigen 
om na te denken over waarom ze spe-
len en hoe ze het verantwoord kunnen 
houden. Spreek gerust iemand van 
het personeel aan bij vragen. 

Bezoek een van 
onze casino’s, spaar 
extra bonuspunten 
op jouw My Napole-
on kaart en maak zo 
meer kans op winst.  

Je kan je bonuspunten omzetten naar 
Promo Play waardoor je gratis speelkre-
diet krijgt. Bovendien kan je ook extra 
prijzen verzilveren met je loyalty kaart. 
In Grand Casino Knokke en Middelkerke 
kan je bonuspunten inruilen voor één 
van onze prijzen uit de prijzenkast. Je 
kan er zelfs voor kiezen om een hapje of 
drankje te betalen met geld of punten 
die op je kaart staan. Je kan ook opte-
ren om je punten in te ruilen voor extra 
deelnametickets bij bepaalde acties. Op 
die manier vergroot je je kansen op winst 
door gebruik te maken van je kaart. 
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Een avond doorbrengen in het casino moet voor Napoleon Sports & Casino’s een 
totaalbeleving zijn: van spelen in een aangename omgeving tot lekker eten en drinken. 
Ons doel? De bezoeker hoeft zich geen zorgen te maken en kan gewoon genieten van 
alles wat een avondje casino te bieden heeft. En daar hoort ook een shuttlebus bij die 
je ophaalt, naar het casino brengt en ‘s avond terug afzet. Onze chauffeurs blijven de 
hele avond en nacht ter beschikking en brengen je met veel plezier terug naar huis. 
 

Casino Middelkerke
In Middelkerke kunnen onze klanten een beroep doen op onze prachtige shuttlebus. 
Deze vertrekt vanaf Leopoldlaan 75 (Napoleon speelhal nabij het Epernayplein).

NAAR CASINO
ZO-DO:
9u00 tot 03u00: om het uur
VR-ZA:
09u00 tot 04u00: om het uur

RETOUR VAN CASINO
ZO-DO:
08u50 tot 02u50: om het uur
VR-ZA:
08u50 tot 03u50: om het uur

Ontdek onze gratis shuttles

Grand Casino Knokke
Woon jij in Knokke-Heist in een straal van 4 km rond het casino? Laat je auto dan 
maar thuis want wij pikken je op met onze nieuwe Casino Shuttle Express! Deze 
luxe golfkar komt je oppikken en brengt je gratis naar het casino in alle veiligheid.

Voordelen van de Casino Shuttle:
  7/7 beschikbaar tussen 13u00 en 01u00
  Je hoeft geen parking meer te betalen
  3 beschikbare zitplaatsen
  Een persoonlijke chauffeur
  Ongelooflijk gemakkelijk en comfortabele zeteltjes

Dus waar wacht je nog op? 
Bel naar (+32) 050 630 500 en laat je veilig vervoeren van en naar 
Grand Casino Knokke!

Reserveer de shuttle 
tijdens de feestdagen. 
Straal van 4km.  Enkel op reservatie.

Reserveer de shuttle 
tijdens de feestdagen. 
Straal van 3km.  Enkel op reservatie.
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Ontdek het najaar
bij Grand Casino Knokke

Double Your 
Points
Verdubbel elke maan-
dag, woensdag en 
vrijdag je bonuspun-
ten tussen 11u - 13u 
en 16u - 18.

Double Your 
Money
Registreer je elke dinsdag 
tussen 11u en 13u aan de 
receptie en verdubbel je  
€ 10 of € 20.
Actie onder voorwaarden

Spin & Win
Waag je kans aan ons rad en win 
handenvol speelkrediet.  
Elke 1e en 3e woensdag  
van de maand tussen  
11u en 13u.

SPEEL DAGELIJKS EN ONTVANG       EXTRA BONUSPUNTEN

Vr 04/10 vanaf 20u00  

Win een  
Porsche Macan 
Word jij één van de laatste finalisten?

Za 05/10 – Zo 06/10 

Weekend v.d. klant
Kom langs en ontvang extra 
bonuspunten.

Vr 18/10 vanaf 20u00 

Finale: Win een  
Porsche Macan
Wie wordt de winnaar van de 
Porsche? - Grote finale!   
   

Do 31/10 vanaf 21u00

Halloween
Trotseer je grootste angsten tijdens 
onze Halloween by Night en maak 
kans op extra speelkrediet.
 

Vr 01/11 

Allerheiligen
Geniet van geweldige acties op onze 
live tables en slotmachines.
 

Zo 10/11 om 15u

Golden Bingo
De 3e editie van onze Golden Bingo 
wordt een show vol spanning en 
luxueuze prijzen t.w.v. € 5000!
 

Ma 11/11

Wapenstilstand
De wapens worden neergelegd! 
Iedereen maakt kans op extra 
speelkrediet.
 

Vr 29/11

Black Friday 
11u00 – 16u00: Double your money 
16u00 – 18u00: Triple your points
18u30 – 21u30: Black Friday Buffet
 

Triple your 
Points
Verdriedubbel elke  
donderdag je bonuspunten  
van 11u tot 13u, van 17u tot 19u  
en van 21u tot 23u.

Vr 06/12

Sinterklaas
Ben jij braaf geweest? Kom langs en 
ontvang extra speelkrediet van de 
Goede Sint.

Vr 13/12

Friday 13th
Kom en beproef je geluk in het casino.

Di 24/12 – Wo 26/12

Kerstboom- 
ballenpluk
Haal jouw gelukskerstbal uit de 
boom. Wie weet win jij wel € 500 
speelkrediet! Dinsdag 24/12: 14u-16u, 
woensdag 25/12: 11u-13u, donderdag 
26/12: 20u-22u.
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Double Your 
Points
Verdubbel van maandag tot 
vrijdag je bonuspunten 
tussen 11u - 13u en  
16u - 18u.

SPEEL DAGELIJKS EN ONTVANG       EXTRA BONUSPUNTEN

Ontdek het najaar
bij Casino Middelkerke

Live Music
Kom elke 3e zaterdag van de 
maand (21u00 – 01u00)  
spelen in Casino  
Middelkerke terwijl je 
geniet van een live 
optreden.

Za 05/10 – Zo 06/10 

Weekend v.d. klant
Kom langs en ontvang extra 
speelkrediet & een speciale gift.
 

Za 19/10 

Live Music  
met Chris Barrow
Kom spelen in Casino Middelkerke 
terwijl je geniet van een live optreden.

Do 31/10 vanaf 21u00

Halloween
Trotseer je grootste angsten tijdens 
onze Halloween by Night en maak 
kans op extra speelkrediet.
 

Vr 01/11 

Allerheiligen
Geniet van geweldige acties op onze 
live tables en slotmachines.
 

Vr 08/11 – Ma 11/11

Champagneweekend
Restaurant Bonaparte verwent je met 
het heerlijkste Champagnemenu.
 

Ma 11/11

Wapenstilstand
De wapens worden neergelegd! 
Iedereen maakt kans op extra 
speelkrediet.

Za 16/11 

Live Music 
met Singer in Suit
Kom spelen in Casino Middelkerke 
terwijl je geniet van een live optreden.

Vr 29/11

Black Friday 
Verdubbel je 10 euro inzet tussen 11u en 
17u en geniet van een verdriedubbeling 
van je punten van 17u tot 21u.

Vr 06/12

Sinterklaas
Ben jij braaf geweest? Kom langs en 
ontvang extra speelkrediet van de 
Goede Sint.

Za 07/12 

Live Music 
met Glenn Degeselle
Kom spelen in Casino Middelkerke 
terwijl je geniet van een live optreden.

Za 21/12 

Live Music 
met Chris Barrow
Kom spelen in Casino Middelkerke 
terwijl je geniet van een live optreden.

Ma 23/12

Kerstboom-
ballenpluk
Haal jouw gelukskerstbal uit de boom. 
Wie weet win jij wel € 500 speelkrediet!

Lucky Friday
Maak dit najaar elke 2e en  
4e vrijdag (20u00 – 
24u00) van de maand 
kans op fenomenale 
prijzen dankzij onze 
Lucky Friday tombola.
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Schrijf je in op onze nieuwsbrief via de website om  
op de hoogte te blijven van onze laatste acties. 

www.grandcasinoknokke.be 
www.grandcasinomiddelkerke.be

Blijf op de hoogte 
van al onze acties!

Cheers  
for charity 
In december gaat de 4e editie 
van Cheers for Charity van start 
bij Grand Casino Knokke. Per 
verkocht glaasje bubbels gaat er 1 
euro naar het goede doel. Cheers 
for Charity loopt tot en met 5 janu-
ari en het eindbedrag zal daarna 
worden verdubbeld door Grand 
Casino Knokke.

Grand Casino Knokke lanceert twee exclu-
sieve gins die uitsluitend in het Knokse 
casino te verkrijgen zullen zijn. Bijzonder 
hieraan is dat het casino een mannelijke 
én een vrouwelijke gin uitbrengt. Met de 
Seven Eleven, een gin die onder andere 
gember, kruidnagel, dennennaalden en 
steranijs bevat, legt het Grand Casino 
Knokke alle mannelijke gasten in de watten. 
De heerlijke Lucky Lady, met ingrediënten 
zoals bosvruchten, hibiscus en citroen, 
werd vervaardigd met het oog op de vrou-
welijke casinobezoeksters. Beide gins wor-
den geproduceerd op basis van de Herbal 
Infused London Dry Gin. Heerlijk!

His and hers? Ontdek de nieuwe Gin
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Play & Win

2 D

Vul dit kruiswoordraadsel volledig in en win 1.000 bonuspunten.
Mail het correcte ABC codewoord naar: info@grandcasinoknokke.be
of info@grandcasinomiddelkerke.be.

1 deelname per persoon. Punten zijn geldig tot en met 31 januari 2020. 
Correct codewoord? Jouw punten liggen klaar aan de receptie.

WIN

4

6 E

7  C

8 G

1

3

B

5

A

9

F

Horizontaal

2. Naam van de nieuwe vrouwelijke gin 
die gelanceerd wordt in Grand Casino 
Knokke.

4. De oppergod van de oude Grieken 
volgens de Griekse mythologie. Tevens 
ook de naam van een nieuw slot 
toestel in het casino.

6. Van welk merk kan je dit jaar een 
prachtige auto winnen in Grand Casino 
Knokke?

7. Voor het goede doel, wordt eind dit 
jaar het Casino Middelkerke tijdelijk 
omgedoopt tot het…

8. Van welke Belgisch cartoonist en 
allround kunstenaar zal een kunstwerk 
geveild worden ten voordele van het 
goede doel in Casino Middelkerke?

Verticaal

1. Welke zanger bekend van Soulsister 
zal optreden tijdens de oudejaarsavond 
in Grand Casino Knokke?

3. Hoe heet de goede doel actie in 
Grand Casino Knokke?

5. Naam van het loyalty programma en 
bijbehorende kaart in onze casino’s.

9. Hoogste kaart in een kaartspel.

Codewoord:
A B C D E F G

38



Dinnershow in Magrittezaal 
★ 5-gangen menu incl. dranken tot 00u

★ Countdown met bubbels 
★ €199 incl. €20 speelkrediet 

Info & inschrijving www.grandcasinoknokke.be
of aan de kassa van Grand Casino Knokke
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!

INCLUSIEF

€20
SPEELKREDIET

MET OPTREDEN VAN PAUL MICHIELS & BAND
SUPPORTING ACT: CHRIS BARROW

 
PARTY

        NEW YEAR 31.12 – 19u


