
UTG opent Ako 2.2bb (50bbstarts) hero

Cutoff calls: 2.2bb (50starts) C van eerdt
Verwachte range:

Blauw = call
Oranje = raise
Rood = fold

BB calls: 2.2bb (30starts) M Jonkers
Verwachte range: blauw

Flop (7.9bb) K♣9♦T♣
SB checkt M Jonkers

Utg c-bet 4bb (half pot) Hero



Cuttoff calls 4bb C van eerdt
Verwachte range

BB calls 4bb M jonkers
Verwachte range

(AXs ruiten) voor backdoors omdat
wij zelf nutflush blocken

Turn (19.9bb) K♣9♦T♣Q♣

SB checkt M Jonkers

UTG checkt Hero

Cuttoff bet 11b (halfpot+)
Verwachte range



SB raised 25.7bb M Jonkers
Verwachte range

UTG?.. Hero

Wij folden als je naar de ranges kijkt en hoe het spel verlopen is kunnen wij hier niet meer
callen. De SB heeft 8 combinaties met een boer en eventueel flush kansen de 45s-98s heb ik
niet mee gerekend omdat hij 30bb heeft, het zou goed kunnen dat hij ze speelt maar is
daarom ook altijd een (verwachte range)



Daarnaast zit de Cutoff er ook nog in met 5 combinaties die voor op ons staan.

Ook hebben wij de slechtste bluff catcher in onze hand A♣
In dit geval zie hier nooit een squeeze play of bluff.

We verliezen 6.2bb maar zitten nog goed in het toernooi en zijn niet in risk.

Ik zou een andere spot zoeken, stel je zou het risico nemen en voor de flush/straat gaan zijn
je kansen daar +- 26% maar dan moeten je tegenstanders je niet blocken.

De hand speelt vind ik vanzelf qua bet sizes zou ik precies het zelfde gedaan hebben. 2.2 open en half pot
om je hand te protecten en om informatie te krijgen van je tegenstanders. Ook zal ik de turn Checken
omdat het bord nat is en kijken wat er gebeurd.

Voor de rest heb ik er weinig over te zeggen op naar de volgende vraag! ☺


