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VIAGE verwelkomt opnieuw de prestigieuze 
World Poker Tour van 8 tot 11 november 
Steffi Vertriest, influencer en voedingsdeskundige, zal de concentratie 

coachen tijdens de "POKER LADIES”, het eerste event voor vrouwen 

 
De World Poker Tour DeepStacks (WPT), het niet te missen evenement voor pokerliefhebbers, 
komt opnieuw naar Brussel van 8 tot 11 november. Het prestigieuze toernooi vindt plaats in het 
Grand Casino Brussels Viage, een van de grootste casino's van Europa en het enige casino in België 
dat partner is van dit toernooi. En dit keer staan ook de dames in de spotlights. Op vrijdag 9 
november. “It wouldn’t be nothing, nothing without a woman”, zong James Brown en hij had 100% 
gelijk. Hoewel poker nog steeds vooral als een mannenaangelegenheid wordt beschouwd, nemen 
de voorbije jaren steeds meer vrouwen deel aan pokertoernooien. En dit verdient een duwtje in de 
rug. Daarom besloot VIAGE om ditmaal een damestoernooi aan het programma toe te voegen: het 
eerste "POKER LADIES".  
 

Uw inzet graag: 6 dagen WPT DeepStacks 
 
Lacht het geluk u de laatste tijd toe? Des te beter, want voor de zesde keer op rij strijkt het World 
Poker Tour DeepStacks festival neer in het Grand Casino Brussels.  
 
Op de laatste editie in België trok de WPT 400 spelers aan en winnaar Laurent Politio nam meer dan 
90.000 € mee naar huis. Op de voorjaarseditie in maart, met 315 deelnemers, streek de Griek Ioannis 
Angelou-Konstas de mooie som van 79.695 € op. 
 
De najaarseditie van het WPT DeepStacks duurt zes dagen. Een kleine week aan gezonde spanning, 
bluffen, tactiek en heel wat winnende aces.  
 
Voor niet-ingewijden is de buy-in vastgesteld op 400 €, maar voor het echte toernooi bedraagt de 
buy-in 1.200 €. Genoeg om professionele spelers uit de hele wereld te lokken. 
 

“POKER LADIES”, een evenement exclusief voor dames 
 
Te midden van het gekletter van chips besloot VIAGE om een event exclusief voor vrouwen te 
organiseren, op vrijdag 9 november, met een verlaagde buy-in van 60 €. Een nieuwe toevoeging aan 
het programma van het beroemde toernooi dat veel nieuwsgierigen zal lokken. Op de WPT 
DeepStacks Brussels: een damestoernooi zonder rebuy met levels van 20 minuten.  
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Voor deze gelegenheid kan VIAGE rekenen op een charmante ambassadrice: Steffi Vertriest. Deze 
influencer en televisiepersoonlijkheid heeft de uitdaging aangenomen om zich mentaal voor te 
bereiden om haar concentratie voor dit soort toernooien, die tot enkele uren kan duren, te 
vergroten. Ze zal haar ervaring live delen naast WPT-ambassadrice Alexandra Gray en ter plaatse de 
vrouwen coachen die hebben besloten om aan dit toernooi deel te nemen.  
 
 
"Ik ben verheugd om aan mijn allereerste WPTDeepStacks-toernooi deel te nemen naast een aantal 
getalenteerde vrouwen ", zei Steffi. “Poker is een nieuwe passie en ik kan niet wachten om aan 
andere dergelijke toernooien deel te nemen.” 
 
Steffi Vertriest is de presentatrice van het programma “De Gezonde Goesting” op Njam TV en zingt 
ook liedjes waarmee ze op YouTube miljoenen personen bereikt. Ze promoot een gezonde levensstijl, 
meditatie, yoga, ... en deelt haar voedingstips ook in drie kookboeken.  
 
 

Officieel WPT DeepStacks-programma 

• 6 – 8/11 WPT DeepStacks Opener 
• 8 – 11/11 WPT DeepStacks Main event 
• 9/11 WPT DeepStacks Toernooi exclusief voor dames “POKER LADIES” 
• 10 – 11/11 WPT DeepStacks High Roller event 

 

MEER INFO - VOLG ONS 
Voor meer info en tickets: http://www.viage.be/fr/casino/poker/   
Facebook: https://www.facebook.com/viage/ 
Instagram: https://www.instagram.com/viage.entertainment/ 
 

OM STEFFI & ALEXANDRA GRAY TE VOLGEN 
Instagram: https://www.instagram.com/steffivertriest/  
Youtube: VertriestSteffi 

Twitter: https://twitter.com/alexandraogray  
Facebook : https://www.facebook.com/alexandragray18  

 

 

INFORMATIE VOOR DE PERS 

Alle foto’s zijn beschikbaar in de pressroom http://www.viage.prezly.com/  
 

Informatie voor de pers: Siham MAKRACHE, Marketing & PR / +32 2 300 01 93 / 
marketing@VIAGE.be  

Informatie voor de pers: Interel, Nathalie Woitrin / +32 (0)2 13 13 68 / 
nathalie.woitrin@interelgroup.com 
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