
Voor de beginnende no limit Texas Hold’Em pokerspeler

Je woont in een gezellig dorp en gaat regelmatig naar het dorpscafé. Binnenkort wordt

er een voorronde van het ONP Poker georganiseerd. Daar zou je graag aan meedoen

alleen het probleem is dat je nog nooit hebt gepokerd. Online is er natuurlijk veel

informatie te vinden over hoe het spel in zijn werk gaat maar echt zelf live spelen is

misschien wel een drempel.

Termen als check, bet, raise, fold zijn nog wel te leren maar met welke starthanden

speel je wel en met welke niet?

Het gaat erom dat je met je starthand, 2 kaarten (de hole cards) en de kaarten die op

de flop (3 kaarten), turn (1 kaart) en river (1 kaart) de beste combinatie van 5 kaarten

maakt.

Er zijn 10 handen maken, dit zijn ze op volgorde van sterkte:

Hand 1: Royal Flush – opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur waarbij de Aas de

hoogste is

Hand 2: Straight Flush – opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur

Hand 3: Four of a Kind – vier dezelfde kaarten

Hand 4: Full House – drie dezelfde kaarten samen met een paar

Hand 5: Flush – 5 kaarten van dezelfde kleur, niet opeenvolgend

Hand 6: Straight – 5 opeenvolgende kaarten, niet van dezelfde kleur

Hand 7: Three of a Kind – 3 dezelfde kaarten

Hand 8: Two Pair – 2 keer een paar

Hand 9: One Pair – 2 dezelfde kaarten

Hand 10: High card – de hoogste kaart is de “high card”

De aas speelt een belangrijke rol in poker. Dit is de hoogste kaart in no limit Texas

Hold’em.

Aan het begin van het toernooi wordt bepaald wie aan je tafel de dealer is, die speler

krijgt dan de button en deze schuift na elke hand naar links naar de volgende speler. De

2 spelers links naast de dealer zijn de small blind en big blind en deze zijn verplicht de



blinds te zetten, hiermee zit er al een “bedrag” in de pot. De blinds lopen gedurende het

toernooi op.

Vanaf de small blind krijgt elke speler 2 kaarten en dan begint de eerste inzetronde. De

speler links van de big blind mag als eerste een actie maken. Hij/zij kan ofwel callen,

raisen of folden. Een call is gelijk aan het bedrag van de big blind, een raise is minimaal

naar het dubbele van de big blind. Bij een fold doet de speler in deze hand niet meer

mee.

Als alle spelers aan tafel hun actie gemaakt hebben komt de flop op tafel. Er wordt dan

eerst een kaart zogenoemde “burn” kaart van het deck opzij gelegd, waarna er 3 kaarten

open op tafel worden gelegd. Voor de spelers die nog “in de hand” zitten volgt een

nieuwe actieronde. De 1
e

speler links van de dealer die nog speelt mag als eerste zijn

actie maken. Acties zijn checken of betten, folden of re-raisen (de bet van een speler

verhogen). Een check kan alleen wanneer er nog niet is ingezet.

Na deze inzetronde volgt de turn. Weer wordt er eerst een kaart “geburned” en dan

wordt er 1 kaart open op tafel naast de 3 kaarten van de flop gelegd waarna er een

nieuwe actieronde is.

Dan volgt de river. Opnieuw wordt eerst de “burn” kaart opzij gelegd en dan weer 1

kaart open op tafel, naast de turn kaart. Hierop volgt de laatste actieronde.

Wanneer de laatste speler zijn actie heeft gemaakt worden de kaarten getoond, dit

heet dan de “showdown”.

De speler met de hoogste kaartcombinatie wint de hand.

De dealer button wordt 1 plek naar links opgeschoven en er begint een nieuwe hand.

Een technisch verhaal en er komt natuurlijk veel meer bij kijken maar met deze basis

kan je wel aan de slag. Bedenk daarbij dat de meeste andere spelers wel bereidt zijn jou

een beetje op weg te helpen.

Succes met je 1
e

pokertoernooi!


