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Het resultaat van de actie “het Warmste 
Casino van Vlaanderen” werd op het 
slotgala bekendgemaakt. Onder het 
toeziend oog van onder meer Kama-
gurka overhandigde Tom De Clercq de 
cheque aan VZW Middelkind en Kom 
op Tegen Kanker.

Vernieuwde actie
Het Warmste Casino kwam niet 
zomaar uit de lucht gevallen. Tom De 
Clercq: “Het idee is ontsproten uit de 
goede doelenactie Cheers for Charity 
in Grand Casino Knokke, dat we vorig 
jaar georganiseerd hebben. Maar dit 
jaar werd het dus nog een tikkeltje 
meer en schonken we gedurende een 
maand per bezoeker 1 euro aan het 
goede doel”.
 

Bruisend centrum
Meer dan ooit wil Casino Middelkerke 
zich profileren en haar centrale posi-
tie gebruiken om terug te geven aan 
de community. “Het Casino was en is 

nog steeds het bruisende centrum 
van Middelkerke, een plaats waar 
iedereen welkom is. In de toekomst 
willen we een nog sterker product 
neerzetten in Middelkerke en het 
Casino nog meer integreren in de 
lokale gemeenschap”.
 
Dat men in het Casino hoog blijft inzet-
ten op cultuur, merk je aan de inkleding 
van het slotgala van de inzamelactie. 
Cartoonist en kunstenaar  Kamagurka 
kwam er zo een uniek schilderij veilen. 
“Ik heb iets heel bijzonder gemaakt. 
Geen cartoon maar iets tussen schil-
der- en tekenwerk”, vertelt Kamagurka. 

Het Warmste 
Casino
€39.014! Dat is wat Casino Middelkerke  
kan overdragen aan haar goede doelen

“Het Casino was en 
is nog steeds het 
bruisende centrum 
van Middelkerke, 
een plaats waar 
iedereen welkom is 
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“Elk jaar kies ik één goed doel uit waar ik 
mijn schouders onder zet en ik ben erg 
blij dat ik dit jaar mijn naam link met het 
Warmste Casino van Vlaanderen”. Ook 
de opbrengst van de veiling en het slot-
gala gingen naar het goede doel.
  

Investeren in  
onderzoek 
Annemie Lemahieu, directeur Marke-
ting en Communicatie van Kom op 
tegen Kanker licht toe: “We strijden 
al 30 jaar voor minder kanker, meer 
genezing en een betere levenskwa-
liteit voor zowel getroffenen als hun 
naasten. Intussen is er al heel wat 
gerealiseerd. Maar er is nog veel 
te doen. Deze gift investeren we in 

onderzoek naar het bestrijden, vermij-
den en verzachten van kanker”.

Lokale helden
Met VZW Middelkind kiest men voor 
een lokale organisatie. “We zijn recen-
telijk ontstaan uit verschillende onaf-
hankelijke initiatieven en staan o.a. in 
voor de voedsel- en kledingbank en 
helpen mensen in nood”, legt Guy Mer-
tens, voorzitter van VZW Middelkind 
uit. “We zijn blij dat de gemeente en 
haar middenstanders ons zo hebben 
geholpen. Wat Casino Middelkerke nu 
voor ons doet, is gewoon fantastisch. 
Zij zorgen er mee voor dat wij op lange 
termijn enorm veel kinderen en gezin-
nen in armoede kunnen verder helpen. 
Op de vraag wat hij wenst voor 2020 
is Guy Mertens heel direct: “Dat onze 
organisatie geen bestaansreden meer 
heeft”.

Langer dan een 
maand
Voor Casino Middelkerke gaat “het 
goede doel steunen” verder dan geld 
of materiaal schenken. Men wil ook 
de sociale cohesie versterken. Tom 
De Clercq: “Het Warmste Casino ben 
je niet voor een maand. We willen 
een baken zijn voor iedereen in de 
gemeente en zullen dan ook blijven 
inzetten op de hele community”.
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Niet alleen Casino Middelkerke ging 
dit jaar voluit voor het goede doel. In 
Grand Casino Knokke vond alweer 
de vierde editie plaats van Cheers 
for Charity. Doorheen de hele maand 
december schonk het casino per glas 
champagne €1 aan het goede doel. 
Per fles werd dat zelfs €6. Het uitein-
delijke ingezamelde bedrag werd ten-
slotte verdubbeld voor een totaal van:  

€ 2394

Als goede doel werd er ook in Knokke 
gekozen over een lokale organisatie. 
Kleine Dennen is een voorziening die 
jongeren opvangt die omwille van een 
problematische situatie niet meer thuis 
kunnen verblijven. Men wil de kinderen 
zoveel mogelijk kansen bieden om zich 
te ontwikkelen, in samenwerking met 
pleegzorg en onthaalgezinnen. Met 
hen hebben we zekerheid dat het geld 
in goede handen terechtkomt.

Het najaar is 
nooit zo stralend 
geweest
Ook dit was 2019!
Er is alweer een nieuw jaar aangebro-
ken en naar goede gewoonte kijken 
we dan terug op wat net voorbij is. 
Naast de “warme” weken die we in 
december hebben mogen meema-
ken, waren de casino’s van Knokke en 
Middelkerke ook het toneel van tal van 
andere memorabele momenten. Het 
einde van het decennium stond meer 
dan ooit in het teken van spanning en 
spektakel. 

Plankgas naar  
de finale
Wie dacht dat Grand Casino Knokke na 
de zomer een versnelling lager zou scha-
kelen, ging grandioos uit de bocht. Op 
18 oktober kwam de eindstreep van de 
Porsche Macan-wedstrijd plots wel erg 
dichtbij. Acht maanden lang beproefden 
honderden dappere deelnemers hun 
geluk in de hoop naar huis te rijden in 
een gloednieuwe luxewagen.

“Het einde van 
het decennium 
stond meer dan 
ooit in het teken 
van spanning en 
spektakel
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70 finalisten streden uiteindelijk in vijf 
rondes voor de ultieme hoofdprijs 
van 2019. Nadat het kaf van het koren 
gescheiden was, moesten een ken-
nisronde en een behendigheidsproef 
uitmaken wie van de 10 overgebleven 
gladiatoren als enige zou overleven. 
Op het einde van de rit was het Sara D. 
die in het bijzijn van een dolenthousiast 
publiek aan het langste eind trok. Sinds-
dien mag ze zich de eigenaar noemen 
van een splinternieuwe Porsche Macan.

Voortdurende  
vernieuwing 
Dat Casino Middelkerke de voorbije 
maanden een ware metamorfose 

heeft doorgaan, hoeft niet te ver-
bazen. Al het hele jaar door kan je 
meedoen aan vernieuwende acties 
of spelen op de meest recente slot-
machines die ons land te bieden 
heeft. Het onverhoopte succes van 
het Warmste Casino was natuurlijk 
het hoogtepunt van een anders al 
fantastisch jaar, maar daar stopte het 
zeker niet.
De agenda van het najaar weerspie-
gelde er dit jaar niet enkel de feest-
dagen, maar kreeg gezelschap van 
onder meer een heus Champagne-
weekend en van de sfeermakers van 
onze maandelijkse live music-avon-
den. Met deze ultieme combinatie 
was er aan ambiance alvast geen 
gebrek. 
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Wat verwachten 
we voor 2020
Het nieuwe jaar is gestart en dat bete-
kent uiteraard goede voornemens. 
Voor velen een vloek, voor anderen dan 
weer een doel. We kloppen aan bij Tom 
De Clercq, CEO van Napoleon Games 
Sports & Casino, en polsen naar wat hij 
verwacht van 2020.

Vertel eens Tom, wat waren jouw 
goede voornemens voor het nieuwe 
jaar?
Voor mij persoonlijk: nog meer genie-
ten van het leven. En eerlijk gezegd, 
dat is al goed gelukt in de eerste 
weken (lacht). Op professioneel vlak 
liggen die gelijklopend met vorig jaar. 
De casinowereld is erg dynamisch. 
Als je wil blijven vooruitgaan, moet 
je natuurlijk voortdurend vernieu-
wen. We investeren in hypermoderne 
machines en spelen in op de meeste 
recente trends om onze klanten de 
totaalervaring te garanderen waar 
we zo trots op zijn. Dus wat mag je 
verwachten van Napoleon Games 
Sports & Casino? Dat we ook in 2020 
in beweging zullen blijven.

Beweging blijkt de rode draad te zijn. 
Ook achter de schermen zien we die.
Ja, dat klopt. Met 2019 hebben we een 
erg mooi jaar achter de rug en dat heeft 
zich veruiterlijkt in een uitbreiding van ons 
personeelsbestand. Er zijn het afgelopen 
jaar heel wat mensen bijgekomen en dat 
valt meteen ook te merken aan de nieuwe 
wind die er waait. Nieuwe mensen bete-
kent nieuwe ideeën en dat kan ons enkel 
ten goede komen. Je bent maar zo sterk 
als het team dat achter je staat en het 
moet gezegd: dat is erg sterk gebleken.

Zijn er ook uitdagingen in 2020?
Onze grootste uitdaging is een veilige en 
betrouwbare omgeving te blijven garan-
deren voor onze klanten. Wanneer er iets 
verandert op vlak van regelgeving zijn 
we de eerste om die te implementeren. 
Ook wanneer er nieuwe gevaren de kop 
op steken, stellen we alles in het werk 
om die zo snel mogelijk een antwoord 
te bieden. Daarvoor zetten we niet enkel 
technologie in, maar ook onze mensen. 
Zij worden opgeleid om op de hoogte te 
zijn van veranderingen op elk niveau.

“We investeren in 
hypermoderne 
machines en 
spelen in op de 
meeste recente 
trends
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Nieuwe slots & 
hoogste jackpots

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

20.999,06
 15 DECEMBER 2019 - CASINO MIDDELKERKE

 15.769,20
 9 NOVEMBER 2019 - GRAND CASINO KNOKKE

22.434,04
 12 DECEMBER 2019 - CASINO MIDDELKERKE

Wie spreekt over casino’s, heeft het in 
dezelfde adem natuurlijk ook over slot-
machines. Het spectaculaire spel zag 
eind negentiende eeuw misschien al het 
daglicht maar het blijft steevast fascine-
ren. Dat hoeft niet te verwonderen. Slots 
blijven immers voortdurend vernieuwen. 
De technologische hoogstandjes en 
audiovisuele totaalshow verbazen jong 
en oud. Hoewel de grote lijnen van het 
spel overal gelijklopen, varieert het aan-
bod op vlak van design en spelbeleving 
van machine tot machine. We zijn er 
trots op dat we net zoals de slotmachi-
nes steeds blijven vernieuwen en met de 
komst van de Clover Link is dat dit afge-
lopen najaar niet anders gebleken.

Casino Middelkerke
De Clover Link is het absolute para-
depaardje van de Belgische casino’s. 
Sinds oktober kan je deze slotmachi-
nes van Apex exclusief bewonderen in 
Casino Middelkerke en dat is niet onop-
gemerkt voorbij gegaan. Met jackpots 
van €22.434,04 en €20.999,06 zijn er in 
december twee klanten die het geluk 
van het klavertjevier aan de lijve moch-
ten ondervinden. Zij zullen zich hun 
bezoek aan Casino Middelkerke nog 
lang herinneren. 

Grand Casino Knokke
Met zulke prachtige resultaten kun-
nen we natuurlijk niet anders dan ook 
Knokke te laten genieten van deze thril-
ling experience. Zo gaan we het einde 
van het jaar in met alweer een nieuwe 
toevoeging aan het uitgebreide aan-
bod van Grand Casino Knokke. Geloof 
jij in het geluk van het klavertjevier? Zak 
dan snel af naar het casino en win je 
eigen (jack)pot goud!
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Het casino spreekt tot ieders verbeel-
ding. We denken meteen aan namen 
als James Bond en Frank Sinatra in een 
luxueuze setting. Iedereen wil de sfeer 
opsnuiven van de grandeur. Die beleving 
is voor elke bezoeker anders: je gaat iets 
lekker eten, een exclusief concert bijwo-
nen, ontspannen met vrienden. Maar uit-
eindelijk komen de meeste mensen naar 
het casino om een gokje te wagen. De 
onzekerheid van de uitslag van het spel 

en GDPR, maar wat betekenen deze 
woorden voor jouw veiligheid?

Kansspelcommissie 
In 1999 werd in België de Kansspel-
commissie opgericht, een orgaan met 
enkele belangrijke taken. Zo staat ze 
in voor het uitkeren van vergunningen 
voor kansspelen, het controleren van 
de aanbieders ervan en het bescher-
men van de spelers.

Enerzijds adviseert ze de overheid over 
moeilijkheden, oneerlijke praktijken 
en mogelijke aanpassingen. Daarvoor 

draagt bij tot de spanning en de alge-
mene beleving. Dat houdt natuurlijk ook 
heel wat risico’s in. 
Om onze bezoekers in een veilige en 
verantwoorde omgeving te laten spe-
len, zetten onze casino's zich in om 
de nieuwste technologie en regelge-
ving te implementeren. Zo proberen 
we onze klanten te sensibiliseren 
en beschermen. Je hebt vast wel al 
gehoord van de Kansspelcommissie 

zet ze zelf controleurs in die adminis-
tratieve sancties kunnen opleggen. 
Anderzijds beschermt ze de spelers 
door hen te begeleiden wanneer ver-
slaving en overdreven geldverlies lei-
den tot ernstige problemen. Spelers 
kunnen op eigen verzoek, of dat van 
anderen, worden uitgesloten om nog 
deel te kunnen nemen aan kansspelen. 
Ook via preventie en het bieden van 
professionele hulp zet de Commis-
sie zich in. Napoleon Games heeft de 
hoogste A-licentie gekregen van de 
Kansspelcommissie.

Speel in een  
veilige omgeving
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Bezoek onze 
casino’s, spaar extra 
bonuspunten op 
jouw My Napoleon 
kaart en maak zo 
meer kans op winst.  

Je kan je bonuspunten omzetten naar 
Promo Play waardoor je gratis speelkre-
diet krijgt. Je kan je bonuspunten niet 
alleen omzetten naar speelkrediet, je 
kan ook extra prijzen verzilveren met je 
bonuskaart. In Grand Casino Knokke kan 
je je bonuspunten al inruilen voor een 
van de originele prijzen uit onze prijzen-
kast. Je kan ook opteren om je punten 
in te ruilen voor extra deelnametickets 
bij bepaalde acties. Op die manier ver-
hoog je je kansen op winst door gebruik 
te maken van je kaart. In 2020 zullen er 
bovendien ook heel wat mogelijkheden 
bijkomen. Blijf op de hoogte van de 
voortdurende vernieuwingen en schrijf 
je in op onze nieuwsbrieven want er val-
len dikwijls gratis bonuspunten te win-
nen! Inschrijven kan via:
www.casinomiddelkerke.be
www.grandcasinoknokke.be
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Napoleon
Playsafe
Je hebt Playsafe sowieso al opgemerkt 
op onze affiches. Spelen en wedden is 
natuurlijk leuk, maar moet veilig kunnen 
gebeuren. Daarom heeft de BAGO, de 
Belgian Association of Gaming Opera-
tors “Playsafe” in het leven geroepen. 
Daarmee wil deze groep duurzame 
legale activiteit uitbouwen en haar 
consumenten beschermen. Dit doet 
ze via het verspreiden van informatie 
om op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen spelen. 
Als oprichtend lid 
van de BAGO, ligt 
Napoleon Games 
aan de basis van 
het Playsafe-keur-
merk.

GDPR
In België heet het de Algemene Veror-
dening voor Gegevensbescherming, 
maar in Europa kennen we het beter 
als de GDPR. Deze verordening houdt 
de bescherming in gegevens van de 
Europese burger en heeft vooral de 
bescherming van de privacy op het 
oog. Dit betekent dat je gegevens bij 
ons in goede handen zijn. We geven 
je volledig inzicht over de gegevens 

die we van je verzamelen en waarvoor 
we ze gebruiken. Nog beter: je krijgt 
van ons geen spam, maar nóg beter 
gepersonaliseerde promoties! En dat 
allemaal onder het goedkeurend oog 
van de wetgever.

Social responsibility
Een zware term voor iets wat vanzelf-
sprekend is. Bij Napoleon Games staat 
iedereen in voor de bescherming van 
de speler. We hebben een verant-

woordelijkheid tegenover de 
gemeenschap en willen een 
positieve invloed achterlaten. 
Het personeel van Napoleon 
Games wordt dan ook opge-
leid en gesensibiliseerd over 
veranderende regelgeving en 
praktijken. Elk individu op zich 

maakt het geheel op ieder niveau 
zo sterker. Niet enkel binnen het bedrijf 
maar binnen de hele community.
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Een avondje uit in het casino is niets 
minder dan een totaalbeleving van 
begin tot einde. Om van een non-stop 
thrillende ervaring te kunnen spreken, 
moet je ook volledig zorgeloos kunnen 
starten. En dat is waar onze shuttleser-
vice op het toneel verschijnt. Hij haalt je 
op, brengt je naar het casino en zet je ’s 
avonds terug veilig af. Het enige waar jij 
je moet op focussen? Ontspanning en 
amusement. Of je nu het spektakel van 
het spel opzoekt of even rustig bijpraat 
bij een hapje en een glaasje champagne, 
wij brengen je terug naar je vertrouwde 
plekje. Zo staan de casino’s je dag en 
nacht bij.
 

Grand Casino Knokke
Knokke-Heist heeft er een attractie bij. 
De Casino Shuttle Express haalt jou 
naar Grand Casino Knokke voor een 
onvergetelijke avond. Binnen een straal 
van vier kilometer rond het casino pikt 
onze luxe golfcar je op en sta je voor je 
het weet rond de roulettetafel. En dit 
alles gratis en voor niets. Reserveer dus 
snel je plaatsje en geniet van een zor-
geloze dag.

Alle voordelen
 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

Bel naar 050 630 500 en laat je in alle 
comfort en veiligheid vervoeren van en 
naar Grand Casino Knokke.

Casino Middelkerke
In Middelkerke neemt onze prachtige shut-
tlebus het veilige vervoer van onze klanten 
voor zijn rekening. Aan de Napoleon-speel-
hal op de Leopoldlaan 75, vlakbij het Eper-
nayplein, vervoert hij dagelijks klanten naar 
Casino Middelkerke. Wil je graag makkelijk 
en veilig in het casino geraken? Maak dan 
zeker gebruik van deze gratis dienst en ga 
zorgeloos de dag in. 

Neem jij al de 
gratis shuttlebus?

Naar het Casino: ieder uur van 09u00 tot 
03u00, op vrijdag en zaterdag tot 04u00

Van het Casino: ieder uur van 08u50 tot 
02u50, op vrijdag en zaterdag tot 03u50
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Medewerker  
in de kijker
Croupier Leilani Sierens

Om elke dag opnieuw een geweldige 
beleving te kunnen bieden aan de 
bezoekers van Grand Casino Knokke 
en Casino Middelkerke, geven iedere 
dag honderden medewerkers het 
beste van zichzelf. Zij zijn de draai-
ende motor achter het succes van 
ieder casino. Met onze rubriek “Mede-
werker in de kijker” geven we hun 
het woord en jou een blik achter de 
schermen. Vandaag stellen we je Lei-
lani Sierens voor, croupier in Grand 
Casino Knokke. Wij nodigen haar uit 
voor een gesprek om het reilen en 
zeilen te leren kennen van één van de 
meest tot de verbeelding sprekende 
jobs binnen de casinowereld.

Eerst en vooral, Leilani, vertel eens 
iets over jezelf.
Hallo, ik ben Leilani Sierens, ik ben 19 
jaar en woon hier in Knokke. Ik werk nu 
iets minder dan een jaar als croupier 
in het Grand Casino Knokke. Mensen 
spreken me er wel eens over aan dat 
ze het vreemd vinden dat ik te jong 

ben om te gokken, maar wel zelf crou-
pier ben. Dan zeg ik gewoon dat me 
dat de perfecte tegenstander maakt 
voor een spelletje Blackjack.

Wat doet een croupier precies?
Mensen denken wel vaker dat de taak 
van een croupier start en eindigt bij 
het gooien van een balletje bij rou-
lette of het delen van de kaarten bij 
blackjack. Natuurlijk is dat er een facet 
van maar we maken ook deel uit van 
de totaalbeleving, een extra showele-
ment. Klanten komen bij ons om het 
spel te leren kennen of om tips te vra-
gen. We bieden hen bijvoorbeeld ook 
een tegenstander bv. bij blackjack. 

“ Hoeveel mensen 
kunnen zeggen 
dat ze de hele dag 
mogen kaarten 
voor het werk?
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Hoeveel mensen kunnen zeggen dat 
ze de hele dag mogen kaarten voor 
het werk? En dan is er nog onze rol 
binnen de veiligheid.

Je rol binnen de veiligheid?
Als croupier zien we natuurlijk het spel 
rondom ons gebeuren. En ook omge-
keerd: de klanten zien ons steeds als 
eerste. Dit geeft ons de uitzonderlijke 
positie om als eerste te reageren op vra-
gen, problemen maar ook onregelma-
tigheden. Zo kunnen we de eerlijkheid 
van het spel blijven garanderen. Dat is 
niet enkel belangrijk voor het casino 
maar ook voor de andere klanten.

Een erg veelzijdige rol dus, maar 
wat maakt dan precies een goede 
croupier?
Ik denk dat er veel samen te vatten 
onder één noemer: geduld. Logi-
scherwijs is niet elke dag even sen-
sationeel en zit je niet altijd even vol. 
Het is belangrijk dat je in elke situatie 
hetzelfde niveau van professionalisme 
kan aanhouden. Tijdens een spel waar 
veel geld mee gemoeid is, kunnen de 
gemoederen wel al eens verhitten. 
Het is dan aan mij om mijn “cool” te 
bewaren. Dat is ook de key: op elk 
moment rustig blijven.
Verder moet je ook de kennis en kunde 
bezitten om mensen snel te kunnen 
verder helpen, om de regels van ieder 
spel consequent toe te passen en 
om alles steeds vlot en eerlijk te laten 
verlopen. Time is money maar tempo 
verhoogt ook de algemene beleving 
van een casino. 
Een laatste belangrijke factor is de 
customer service. Zoals ik al zei zijn we 
het eerste aanspreekpunt van de klan-
ten en dan moeten we ook de trots en 
finesse van Grand Casino Knokke naar 
voor brengen. We zijn er om te helpen 
en jong en oud een ontspannende, of 
spannende, avond te voorzien.

Tot slot, wat is het opmerkelijkste 
dat je zelf al hebt meegemaakt hier?
Dat is moeilijk. Ik werk hier natuurlijk 
nog niet zo lang als de echte anciens, 
dus veel heb ik zelf nog niet meege-
maakt. Wat ik wel telkens opnieuw 
opmerkelijk blijf vinden, zijn de men-
sen die hier voor de eerste keer bin-
nenkomen en winnen. Het oprechte 
geluk dat volgt na de spanning van 

het spel is erg leuk om mee te maken. 
Je merkt dan ook meteen hoe zo’n 
simpel spelletje toch zo’n beleving kan 
teweegbrengen.

Bedankt voor het leuke gesprek, 
Leilani. We hopen alleszins dat je 
nog erg lang deel mag uitmaken 
van het team. 

“ We zijn het eerste 
aanspreekpunt van 
de klanten en dan 
moeten we ook de 
trots en finesse van 
het casino naar 
voor brengen
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Welke type  
blackjack  
speler ben jij?
Een casino is er voor iedereen. Of je nu 
je eerste stappen in een casino zet of 
een ervaren speler bent, een leuke en 
spannende avond beleef je sowieso. 
Speel je graag eens mee met een 
spelletje blackjack?  Hou deze types 
blackjack spelers dan maar goed in de 
gaten!

Blackjack spelers: 
verschillende types
Je kans op winst hangt ook bij  black-
jack af van geluk én van het juiste plan. 
Door je tegenspelers te doorgronden 
en hun aanpak in te schatten word je 
steeds sterker in het spel. We geven 
je dan ook graag wat tips en tricks die 
je helpen om de  verschillende types 
blackjack spelers te herkennen.

  De meest ervaren spelers zijn door-
gaans de professionelen die spelen om 
een inkomen te vergaren. Een profes-

sionele blackjack speler  moet je niets 
meer leren. Hij of zij is erin geoefend 
om gedurende het spel een houding 
aan te nemen die amper te doorgron-
den is. Tegen een professional spelen 
is niet gemakkelijk maar het levert je 
alvast een unieke ervaring op.

  Je kan ook een beterweter aan tafel 
hebben. Zo iemand probeert je met 
veel gepraat te intimideren door je te 
vertellen hoe goed hij of zij wel is. Toch 
eindigt de beterweter niet vaak met 
winst. De beste strategie om te spelen 
tegen zo’n persoon is zelf rustig blijven 
en er geen aandacht aan schenken.

  Een  stille beginner  is een derde 
type speler. Hij of zij wil in de eerste 
plaats leren en observeert de andere 
spelers. Omdat de stille beginner wei-
nig emotie toont lijkt het een echte 
strateeg, maar zo’n speler neemt 
geen risico’s en zal met beperkte 
inzet spelen.

De andere types
De grootste groep spelers bestaat 
uit sociale blackjack spelers. Zij genieten 
graag van de unieke sfeer in het casino en 
zijn heel open tegenover de spelgenoten 
aan tafel. Ze zijn ook niet echt met hun 
aanpak bezig, zonder vaste tactiek, waar-
door hun spel moeilijk in te schatten is.
We zeiden al eerder dat er  professi-
onele spelers  zijn maar bij blackjack 

komen er ook behoorlijk wat  ama-
teurs  aan tafel. Die gaan hun kaar-
ten steeds opnieuw tellen en soms 
al eens een grote gok wagen. Ze 
gedragen zich als een professional 
en willen spelen voor de winst maar 
missen de kunde en het strategisch 
inzicht om echt geld te verdienen aan 
het spel.
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Ontdek het voorjaar
bij Grand Casino Knokke

Double Your  
Points
Verdubbel elke maandag, woensdag  
en vrijdag je bonuspunten  
van 11u tot 13u en van 16u tot 18u.

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

Happy  
Birthday
Kom op je verjaardag naar het Casino 
en ontvang 1000 gratis bonuspunten 
op je My Napoleon kaart.

SPEEL DAGELIJKS EN ONTVANG       EXTRA BONUSPUNTEN

04.01 – 31.01 

Koffer of cash 
Raad het correcte bedrag en win elke 
vrijdag een geldkoffer. Tijdens de 
finale ligt de keuze bij jou: je koffer of 
cash?!

06.01 

Driekoningen
Geniet van ons heerlijke taartenbuffet 
en maak kans op fantastische prijzen!

08.02 – 16.02 

Valentijnsweek
Love is in the air! Tijd om je reis naar 
Venetië te winnen!   
   

28.02 – 27.03

Call the Crew
Kom op vrijdag naar het Casino, bel het 
juiste nummer en win een echte cruise!
 

29.02

Champagne  
Birthday Party
Een extra dag in het jaar is een 
extra verjaardag! Geniet in Grand 
Casino Knokke van een heus 
champagnefeest!
 

17.03

Saint-Patrick’s Day
Kom je geluk beproeven! Wij leggen 
de geluksbrengers alvast klaar!
 

21.03

Strings in the House
Kom en geniet onder leiding van Wim 
Spaepen van een muzikaal spektakel 
van de bovenste plank!
 

20.03– 22.03

Lentekriebels
We kunnen stilaan langer genieten  
van het licht. Dat vieren we met  
tal van acties. 
 



Ontdek het voorjaar
bij Casino Middelkerke

Lucky Friday
Win elke 2e en 4e vrijdag van 
de maand fenomenale prijzen 
tijdens je bezoek aan het casino.

Double Your  
Points
Verdubbel van maandag tot vrijdag  
je bonuspunten van 9u tot 11u  
en van 16u tot 18u. 

Happy  
Birthday
Kom op je verjaardag naar  
het Casino en ontvang 1000  
gratis bonuspunten op je  
My Napoleon kaart.

04.01 – 01.02

Koffer of cash 
Raad het correcte bedrag en win elke 
vrijdag een geldkoffer. Tijdens de finale 
ligt de keuze bij jou: je koffer of cash?!

06.01 

Driekoningen 
Geniet van een gratis stuk taart,  
vind de boon en win!

18.01 

Live music  
met Singer in Suit 
Kom spelen en geniet van 
een live-optreden!

08.02 – 16.02 

Valentijnsweek
Deel je mooiste wensen in onze 
liefdesboom en win romantische prijzen!

15.02

Live music  
met Chris Barrow
Kom spelen en geniet van een live-
optreden!
 

24.02 – 28.03 

Kraak de Kluis
Kom naar Casino Middelkerke, voer de 
juiste code in en kraak de kluis.  
   

17.03

Saint Patrick’s Day
Kom je geluk beproeven! Wij leggen 
de geluksbrengers alvast klaar!
 

20.03– 22.03

Lentekriebels
Tijd voor de lente en dus zetten we de 
bloemetjes buiten met tal van acties!
 

21.03

Live music  
met Luc Around
Kom spelen en geniet van een 
live-optreden! 

SPEEL DAGELIJKS EN ONTVANG       EXTRA BONUSPUNTEN



2020 telt een extra dag en dat laat 
Grand Casino Knokke niet zomaar 
voorbijgaan. Dit doet ze natuurlijk op 
de manier die ze het beste kent: vol 
klasse, glamour en spektakel. 

Dinner & a show
In samenwerking met Pommery 
organiseert het Casino daarom op 
29 februari de Champagne Birthday 
Party. Een exclusieve avond in het his-
torische decor van de Magrittezaal, 
met een unieke burlesqueshow, een 

luxueus 3-gangenmenu en véél bub-
bels. DJ Bart De Graaf neemt uiteinde-
lijk iedereen mee de nacht in.

Birthday party
Voor de gelegenheid zet Grand Casino 
Knokke iedereen in de bloemetjes 
die op deze speciale dag verjaart. Ze 
nodigt alle “schrikkelkinderen” uit om 
volledig gratis deel uit te maken van 
deze exclusieve avond. Om helemaal 
in de sfeer te komen krijgt iedere jarige 
er nog een fles champagne bovenop.

Champagne 
Birthday Party
29 februari

Meer info & tickets
www.grandcasinoknokke.be

Champagne
B-day Party
29
Feb

DJ Bart De Graaf
Luxe 3-gangenmenu
Magritte zaal

DJ Bart De Graaf
Luxe 3-gangenmenu
Magritte zaal

€49,50

Praktisch 
Deuren: 19u30
Dinershow: 20u30
Prijs: €49,50  
Jarig op 29 februari = gratis

Reserveren
Reservaties aan de kassa of 
via www.grandcasinoknokke.be
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Meer dan 
spelen alleen

De intensiteit van het spel en het 
opnieuw tot rust komen bij een 
hapje en een drankje: het blijft een 
winnende combinatie. Net zoals 
Grand Casino Knokke en topchef 
Christian Van den Ouden dat zijn. 
De veel gelauwerde chef van Res-
taurant Mascotte werd onder meer 
opgenomen als 'Maître Rôtisseur' 
in de prestigieuze, internationale 
organisatie Chaîne des Rôtisseurs. 
Binnen de muren van Grand 
Casino Knokke maakt hij met zijn 
team elke dag werk van de meest 
hoogstaande gastronomie, met 
een focus op de Frans-Belgische 
keuken. Of je nu kiest voor één van 
de menu’s of à la carte gaat, Res-
taurant Mascotte laat je smaakpa-
pillen tintelen van geluk. 
Restaurant Mascotte is dagelijks 
geopend van 18u30 tot 23u00.

In Restaurant Bonaparte kan je 
bij chef Christophe Degrauwe 
terecht voor een uitgebreid aan-
bod heerlijke snacks en gastrono-
mische gerechten. Ook voor een 
lekkere cocktail, sprankelende 
verfrissing of een opwarmertje 
ben je hier altijd welkom.
Bovendien kan je van maandag 
tot vrijdag elke middag genieten 
van de Napoleon’s Lunch. Voor 
Mag het wat meer zijn? Vraag 
dan naar de Signature du Chef, 
een menu speciaal samengesteld 
door onze chef met de lekkerste 
ingrediënten van het moment. 
Bistro Bonaparte is dagelijks geo-
pend van 12u tot 14u en van 18u 
tot 22u.
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Play & Win

3 G B

1

A

Vul dit kruiswoordraadsel volledig in en maak kans op een Sonos 
One luidspreker. Geef het correcte antwoord door via:
www.grandcasinoknokke.be/nl/wedstrijd
www.casinomiddelkerke.be/nl/wedstrijd

1 deelname per persoon/emailadres. Actie geldig tot en met 31 maart 2020.
Bekendmaking winnaar 1 april 2020. Actie onder voorwaarden.WIN

2 C

8

6

I

7

4

F

5 E

H

9 D

Horizontaal:

3. 2020 heeft 366 dagen. We noemen 
dit jaar ook wel een … ?
5. De Engelstalige benaming voor de 
AVG, de Algemene Verordening voor 
Gegevensbescherming.
7. Hoe heten de nieuwe slotmachines 
die sinds het najaar van 2019 in 
Middelkerke en Knokke te vinden zijn.
9. Liefdevolle dag die ieder jaar valt op 
14 februari.

Verticaal:

1. Welk kaartspel dat je in de casino’s 
kan spelen, staat in de volksmond ook 
bekend als “eenentwintigen”?
2. Wat is de naam van de vzw voor 
wie Casino Middelkerke geld heeft 
ingezameld met het Warmste Casino?
4. Casinomedewerker die onder 
andere de kaarten deelt en speeluitleg 
geeft aan de klanten.
6. Model van Porsche dat op 18 
oktober werd gewonnen in Grand 
Casino Knokke.
8. Een ander woord voor 
geluksbrenger en tevens de naam 
van het restaurant van Grand Casino 
Knokke.

Codewoord:
A B C D E F G H I
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Zaterdag 21 maart 2020 om 20u
Ataneres Ensemble Ft. ¡MODULAR¡ & F. Martens 
Koop je ticket en geniet van klassieke strijkers 
in dialoog met analoge synthesizers!
Afterparty met DJ Pudde.

Toegang 

€25

STRINGS
in the HOUSE

www.grandcasinoknokke.be
Tickets en info:


