
	

TENNISSPELER NUMMER 1 VAN DE WERELD RAFA NADAL 
RICHT PIJLEN OP POKERTOERNOOI IN PRAAG  

 

ONCHAN, eiland Man – 20 november 2013 – Rafa Nadal, tennisspeler nummer 1 van 

de ATP-wereldranglijst en PokerStarsambassadeur, gaat op 12 december naar Praag in 

Tsjechië voor een van zijn laatste uitdagingen van 2013: een live pokertoernooi voor het 

goede doel.  

 

Rafa neemt het op tegen een aantal van de grootste namen in het internationale 

professionele pokercircuit, samen met andere sportlegendes die in de komende weken 

bekendgemaakt worden. Het toernooi maakt deel uit van het European Poker Tour 

Praag-pokerfestival, dat plaatsvindt van 8-18 december. Het is het eerste officiële 

livetoernooi dat Rafa speelt sinds hij in juni 2012 met het spel begon. 

 

"Het is geen geheim dat ik van competitie hou, en dat is wat ik zo leuk vind aan 

pokeren", zei Rafa Nadal. "Het is een behendigheidsspel waarbij mentale kracht en het 

beter kunnen nadenken dan je tegenstander belangrijk zijn, en op die manier zijn er 

overeenkomsten met tennis. Ik speel nu bijna 18 maanden poker online en ik kijk uit 

naar de uitdaging van mijn eerste livetoernooi." 

 

Sinds Rafa begon met pokeren heeft hij hard gewerkt om zijn pokerkwaliteiten te 

verbeteren door online op PokerStars te spelen en samen met zijn pokercoach Alfonso 

Cardalda zijn spel te verbeteren. "Rafa neemt het leren pokeren heel serieus en begrijpt 

het belang van trainen om te zorgen dat hij zijn beste spel speelt", zei Cardalda. "Het 

liefdadigheidstoernooi is Praag is een grote mijlpaal voor Rafa als pokerspeler en ik 

hoop dat zijn succes op de tennisbaan het afgelopen jaar omgezet wordt naar succes 

aan de pokertafel in december."   

 

Kijk hoe Rafa traint met deze video van achter de schermen, waar hij traint met Alfonso: 

http://psta.rs/17l4WEc. 

 

Over PokerStars 

PokerStars is operator van de populairste online pokersites ter wereld, die diensten bieden aan 

een wereldwijde pokercommunity van meer dan 60 miljoen geregistreerde leden. Sinds de 



	

	

lancering in 2001, is PokerStars de eerste keuze van de beste spelers ter wereld geworden, met 

meer dagelijkse toernooien dan waar dan ook en de beste beveiliging die er online is.  

 

PokerStars opereren wereldwijd onder licenties van de overheden van respectievelijk het eiland 

Man en Malta. PokerStars heeft ook aparte overheidslicenties in België, Denemarken, Estland, 

Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland. 

 

PokerStars maakt onderdeel uit van de Rational Group, die operator is van spelgerelateerde 

bedrijven en merken waaronder PokerStars, Full Tilt Poker en de European Poker Tour. 

Bedrijven van Rational Group in het Verenigd Koninkrijk en op het eiland Man werden samen 

uitgeroepen tot een van de beste plaatsen om te werken van het Verenigd Koninkrijk toen ze 

zowel in 2012 als in 2013 een plaats in de top 25 kregen van het Great Place to Work Insitute in 

de categorie UK's Best Workplaces - Large. 

 

 

	


