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Flamingo Casino wordt onderdeel van JVH gaming group 
 
JVH gaming, marktleider in de kansspelsector in Nederland, en de 
aandeelhouders van Flamingo Casino, met 15 speelautomatencasino’s en ruim 
200 medewerkers, hebben een overeenkomst gesloten voor de overname van 
Flamingo Casino door JVH gaming.  
 
JVH gaming, met formules als Jack’s Casino en Flash Casino’s, is een 
portfoliobedrijf van investeringsmaatschappij Waterland en met 66 vestigingen 
marktleider in de Nederlandse kansspelsector. Met de overname van Flamingo 
Casino, marktleider in Noord-Holland, bouwt JVH gaming haar markleiderschap 
verder uit.  De overname van Flamingo voegt niet alleen 15 casino’s toe aan het 
portfolio van JVH gaming, maar vergroot tevens haar landelijke dekking doordat 
Flamingo een aantal vestigingen heeft in regio’s waar JVH gaming nu niet actief is.   
 
Nadat JVH gaming het aantal vestigingen in de afgelopen jaren al significant wist te 
vergroten mede door verschillende overnames, ontstaat nu met deze overname een 
landelijk actieve entertainmentgroep met 81 vestigingen. De verwachte aanhoudende 
groei in de kansspelsector biedt de onderneming voldoende mogelijkheden haar 
positie in de toekomst verder uit te breiden.  
 
Eric Olders, CEO JVH gaming: “Na de overname van 11 Krijco Casino’s in 2015 en 
het recent openen van een aantal nieuwe vestigingen zijn we zeer verheugd nu 
Flamingo Casino aan onze organisatie te kunnen toevoegen. Flamingo is voor ons 
altijd een zeer gewaardeerde en professionele collega geweest en we kijken er erg 
naar uit gezamenlijk het groeipad voort te zetten.” 
 
Johann Keizer, Algemeen Directeur Flamingo Casino: “Flamingo Casino is van 
oorsprong een familiebedrijf en wij zijn nu op een punt gekomen waarop het voor de 
hand ligt ons aan te sluiten bij een grotere onderneming. Met JVH gaming hebben wij 
een perfecte partner gevonden om verder invulling te geven aan onze ambities en 
groeikansen. JVH gaming is opgebouwd uit een veelheid van familiebedrijven en 
heeft een leidende en kapitaalkrachtige organisatie neergezet. Voor onze 
medewerkers zal deze overname ook nieuwe kansen bieden. Ik kijk uit naar onze 
samenwerking en de mogelijkheden die deze sterke groep biedt.” 
 
De partijen verwachten de transactie op korte termijn af te ronden. 
Over de condities van de transactie worden geen details vrijgegeven. 
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JVH gaming is opgericht in 1958 en is marktleider op het gebied van private 
casino’s, het concern exploiteert ruim 66 casino’s onder de bekende merknamen 
Jack’s Casino en Flash Casino’s. JVH gaming biedt met haar casinoformules een 
grote variëteit aan elektronische casinospelen in een gastvrije, bijzondere omgeving. 
www.jvhgaming.com 

 
 
 

 
 
 
Flamingo Casino, opgericht in 1971, heeft 15 vestigingen in Nederland en is, met 11 
vestigingen marktleider in Noord-Holland. De onderneming houdt zich bezig met de 
ontwikkeling en exploitatie van hoogwaardige speelautomatencasino’s. Flamingo 
Casino onderscheidt zich mede met fraaie casino’s die onderdeel zijn van een 
meeromvattend uitgaansconcept. 
www.flamingocasino.nl 
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