
Basisregels 
Poker
Texas 

Hold’em



Wat heb je nodig?

•1 set speelkaarten (van 52) en 2 tot 10 poker vrienden

•  

•  

•  

•  

•  



Doel van het spel.

 

 

•Het is de bedoeling dat je als speler met 7 kaarten, een combinatie 
maakt van 5 kaarten.

•Deze combinatie moet hoger zijn als die van je tegenstander, of je laat 
je tegenstander denken dat je de betere combinatie hebt.



Elk spel heeft 4 rondes
en er zijn 10 mogelijke combinaties 

mogelijk.

2 is de laagste kaart en Aas de hoogste.



Mogelijke 
combinaties



Het spel:

•De DEALER (DB) deelt de kaarten 

• Inzetten doe je met fiches 

• Links van de dealer zet de speler de

   verplichte Small Blind (SB) in en de 

   speler erna de Big Blind (BB).

   Deze blinds zijn bedoeld om het spel

   op gang te krijgen.

   De hoofdregel is dat de Big Blind altijd het dubbele van de Small Blind 

   inzet.               



• Ieder speler krijgt nu 2 kaarten, die je alleen zelf mag zien.

•Als je denkt dat je kaarten niet goed zijn kun je FOLDEN (passen), en 
speel je niet meer mee.

•Als je besluit te spelen kun je CALLEN, je zet dan even veel fiches in als 
de hoogste inzet.

•Als de inzet niet verhoogd is kun je CHECKEN

•Als een speler RAISED dan verhoogd hij de tot dan toe verhoogde 
inzet. 

•Als je all-in gaat, plaats je al je overgebleven fiches in de pot.



•Als iedereen ingezet heeft worden er 3 kaarten op tafel neergelegd. 
Dit heet de FLOP.

•  

•Er wordt nu door de speler weer keuze gemaakt

   CHECKEN

   BETTEN 

   CALLEN   

   FOLDEN 

   RAISEN   



•De 4e kaart die op tafel komt heet de TURN. 

•De spelers bepalen opnieuw wat ze doen.

•  

•De 5e kaart die op tafel komt heet de RIVER.

•Dit is de 4e en laatste inzet ronde.

•  

•  



•Als deze ronde is afgelopen is het tijd voor de SHOWDOWN.

•Dit is het moment waar de spelers hun kaarten op tafel leggen om te 
zien wie er wint.

•  

•  


