
De positie van de Hero aan tafel in deze hand is UTG in een hand met 9 spelers aan tafel. Hero speelt

vanuit een vroege positie wat betekent dat zijn range kleiner is voor de flop dan degene die na ons

komen. Na de flop veranderen de posities ietwat. Onze pocket hand is AKo (Aas klaver en Koning

schoppen). Dit is pre-flop een hand in de top 10 van beste starthanden, een hele sterke om mee te

beginnen.

De blinds zijn 500/1K en Hero begint deze hand met 49.9k, ongeveer 50 BB. Qua stack size staan we

op een gedeelde vierde plek. Hero opent het betten als 1e met 2.2 maal de BB tot 2.2k. Alleen de

speler in de CO(cutoff) positie en de speler in de BB positie callen. Pre-flop ligt er 7.9k in de pot. We

gaan met 3 spelers de flop bekijken.

Omdat deze twee spelers de standaard raise van 2.2 maal de BB callen kan betekenen dat hun range

genoeg is om te callen. Gelet op de blindstructuren zitten we ergens tussen de 7e en de 10e ronde

van het spel.

De flop is K klaver, 9 ruiten en 10 klaver. Dit opent mogelijkheden voor alle spelers en maakt het voor

de Hero steeds aantrekkelijker om de river te willen zien. De BB is als 1e aan de beurt om actie te

maken. De BB checkt, Hero bet 4k, CO callt en de BB callt.

De turn is een Q klaver en de BB checkt vervolgens en zo ook de Hero. Door deze turn zijn er

meerdere potentiele handen mogelijk geworden. Vervolgens maakt de CO een bet van 11k waarop

de BB reageert met een raise all-in van 25.7k. Hero is nu aan de beurt om zijn actie te maken...

Gezien de posities van de tegenstanders en hun range die hierdoor ontstaan is, gaan we ervan uit dat

ze een pocket van twee klavers of een connected pair off suited of suited hebben. Laten we de AJ

niet vergeten, zowel suited als off suited. Ze kunnen beider met een flush/ flush draw zitten of ze

spelen een straight/ straight draw. Er is zelfs een kans op een straight flush en als ultieme hand de

royal flush. In theorie zou een speler ook met trips of top pair deze moves kunnen maken natuurlijk.

Dit maakt het aan de ene kant makkelijk voor ons een bepaalde actie te maken. Aan de andere kant

staan we voor en tough call.

De een zegt zonder aarzelen callen, de ander zal denken, ik fold. Degene die call zegt zal zich hopelijk

beroepen op +EV. Degene die fold zal dit hopelijk doen op basis een -EV berekening.

Wat dat inhoud zal ik kort beschrijven voordat ik mijn antwoord geef. Als ik kijk naar de pocket

kaarten AKo van Hero, naar de kaarten op het board, zijn outs en de inzet die van de Hero gevraagd

wordt kom ik tot de volgende conclusie.

Hero heeft op dit moment 9 outs en als we all-in gaan, een Turn Equity van ongeveer 18%(9 outs x 2).

Pot odds zijn 56.6k : 25.7k = 2,2:1 = 30% ongeveer, zonder dat de speler in CO positie callt. Als de

speler in de CO positie wel callt zijn de pot odds iets anders nl. 71.3k : 25.7k = 2,77:1 = 25% ongeveer.

De Turn Equity blijft hetzelfde als de de speler in CO positie callt.

Afgaande op deze berekening zou callen een -EV call zijn. Omdat hero meer moet betalen dan hij zal

verdienen. Hij zou misschien voor de (hero) call kunnen gaan en hopen dat een van 9 outs die hij

nodig heeft, ook valt. Het blijft poker dus je weet het maar nooit. Geluk heb je immers ook nodig om

verder te komen.



Mijn gevoel zegt callen en mijn verstand zegt fold. In deze hand en op dit moment luister ik naar mijn

verstand en zou ik folden omdat ik niet de nuts en realistisch gezien maar een paar in de hand heb.

Ik hoor graag de feedback op mijn analyse en zal daar vast en zeker wel wat van op kunnen steken.

Dit was mijn bescheiden poging om tot een analyse te komen van de opgegeven pokerhand.

Gr,

Alberto Chequito


