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Ebook Pokerchips koopgids

“Het hoe en wat van het kopen van pokerchips!”

Kopen van pokerchips
Iedereen die poker thuis of waar dan ook speelt (offline dus), heeft er ooit aan gedacht om zelf
pokerchips te kopen. Of het nu is omdat je al een stel goedkope chips hebt die snel kapot of
beschadigd zijn, of omdat de buurman ze heeft, en jij niet. Of omdat je ook thuis wil oefenen,
zodat je online, bij bijvoorbeeld Titan Poker je jezelf kan beheersen om te winnen. Want bij
poker draait het allemaal om beheersing, beheersing en beheersing. Maar daarover praten we
een ander keer verder.
Er zijn tientallen websites en winkels waar je pokerchips kun kopen. Maar het is belangrijk
WAT je koopt. Ons poker chips artikel op www.poker-web.nl zal het je uitleggen, ook dat er
in feite 2 verschillende soorten pokerchips zijn. Als je nog twijfelt of je de goedkope chinese
pokerchips moet kopen, of 5 tot 10 keer meer moet betalen voor de betere kwaliteit poker
chips, dan zit je hier goed!
De betere pokerchips verkopers, die online of in een echte winkel zitten, bieden vaak een
sample pakketje aan, wat je voor weinig geld kunt kopen. Zo kun je precies uitzoeken en
uitvinden welke de beste zijn. En dat hebben wij, jouw informatieve online poker website
geregeld! Dus hieronder hebben wij wat tests die je zelf kan proberen op de sample chips, en
die wij je eigenlijk verplichten om te doen voordat je tot de koop overgaat!

Labels
Sommige chips, vaak de op maat gemaakte pokerchips, hebben een geprinte-, gedrukte- of
geplakte label op de labelkanten (in het midden). Probeer het eraf te krabben met je nagel, en
probeer erna met een mes het eraf te pellen als het ware. Is het erin gedrukt of erop geplakt?
Zou een nerveuze speler het met gemak eraf kunnen krabben?
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Is de print gemakkelijk eraf te krabben? Of is de slijtage kans groot? Pak een glas met water,
en leg de chip in het glas, en laat het 1 nachtje staan. Zo kun je testen of de kwaliteit van de
chip goed is, als er bijvoorbeeld iemand met natte handen speelt, bierhanden ofzo ☺. Zitten de
labels precies in het midden? Zitten er geen rare afwijkingen in, zoals dat de afbeeldingen
scheef staan ofzo. Pak het mes nogmaals, en steek in het label, krijg je een kras of deukt de
chip?

Heet gedrukte pokerchips
De heet gedrukte chips hebben vaak gouden text erop gedrukt of “gebrand”, dit is vaak de
hoeveelheid / waarde of het merk. Probeer met een andere chip eroverheen te wrijven, zo kun
je precies zien of het kwaliteit gebrande poker chips zijn of niet.

De Randen
Sommige poker chips hebben scherpen, en of hoekige randen. Anderen hebben zachtere
randen, en nog anderen zoals de Modern Clay, hebben expres vooraf-gemaakte randen, zodat
ze gemakkelijker in de hand liggen en beter op elkaar blijven liggen. Gooi de chips een paar
keer tegen elkaar, om te zien of de rand in deukt of beschadigd. Als het goede pokerchips
zijn, dan laten ze juist een klein deukje of krasje na. Als ze zwaar beschadigd zijn, zijn ze niks
waard. De all-in klei of clay chip die is zo zacht, die deukt zelfs in als je 2 chips stevig tegen
elkaar aandrukt.

Stapelen
Het is moeilijk om dit uit te testen, als je er maar 2 of 3 hebt gekregen of gekocht in de
winkel. Ik had zelf de mazzel dat ik dit trucje in de winkel uit kon proberen. De verkoper wil
toch verkopen, dus een beetje bluffen dat je er veel wilt kopen voor een pokertoernooi kan
wel eens helpen! Als je dit lukt, dan moet je er minimaal 20 op elkaar stapelen. De goedkope
Chinese chips, zullen al snel vallen of scheef staan. Ze zijn dan ook vaak glad. De duurdere,
kleichips, liggen stabiel, zijn niet glad, je kunt bij wijze van spreken er 100 stapelen zonder
dat ze omvallen.

Conclusie:
Wij van www.poker-web.nl vinden dat, en hebben naar eigen inzicht uitgetest dat
KLEICHIPS of Clay chips, het beste zijn. Dit is puur onze mening, maar vertrouw ons maar...
Met dank aan: Titan Poker – Absolute Poker – Online pokeren voor beginners
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