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Texas Hold’Em
Een hand bij poker bestaat uit 2 kaarten. Elke
hand valt in een bepaalde categorie, Zoals
FLUSH, STRAIGHT of TWO PAIR. De speler met
een hand in de hoogste categorie wint. Als 2
spelers een hand in dezelfde categorie hebben,
wint degene met de hoogste kaart.

harten 5, schoppen 2
Two pair: Twee verschillende paren Bv. harten
aas, ruiten aas + schoppen 5, klaveren 5
One pair: 2 gelijkwaardige kaarten
High card: 5 kaarten die geen enkele reguliere
combinatie vormen

Mogelijke kaartcombinaties

Spelregels (verkort)

Jack Straight Flush: 5 opeenvolgende kaarten
van dezelfde kleur. Hoogste flush: Aas, heer,
vrouw, boer, tien. Laagste: 5, 4, 3, 2 aas
Four of a kind: Vier gelijkwaardige kaarten.
Maximum: 4 azen + heer. Minimum: 4 x 2 + 1
x3
Full House: 3 x gelijkwaardige + 2 x gelijkwaardige kaarten. Maximum: 3 x aas + 2 x heer.
Minimum: 3 x 2 + 2 x 3
Flush: 5 kaarten van dezelfde kleur maar die
geen straight vormen Bv. Harten aas, harten
boer, harten zeven, harten zes, harten drie
Straight: 5 opeenvolgende kaarten maar niet
van dezelfde kleur
Three of a kind: 3 gelijkwaardige kaarten en
2 andere Bv. harten 7, klaveren 7, ruiten 7,

Bij Texas Hold’em ontvangt iedere speler 2
gesloten kaarten, vervolgens worden in het midden van de tafel in totaal 5 kaarten opengelegd.
De spelers maken nu een zo hoog mogelijke
combinatie van max. 5 kaarten uit de eigen en/of
de 5 open kaarten.
Blind inzetten: Voordat de kaarten worden gedeeld, moet de 1° speler een verplichte inzet
plaatsen: Een kleine “blinde inzet”. De speler
die direct links van de kleine blinde inzet zit,
moet vervolgens ook een verplichte inzet
plaatsen: de grote “blinde inzet”. De grote
blinde inzet bedraagt het dubbele van de
kleine blinde inzet. De speler aan beurt heeft
volgende mogelijkheden:
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Fold: de hand opgeven
Call: meegaan met de inzet van een andere speler
Raise: een inzet verhogen
Check: afzien van inzetten
Bet: een inzet plaatsen
De eerste inzetronde: De speler direct links van
de grote blindei inzet komt uit en heeft de
volgende mogelijkheden: Check, Bet of Fold.
Zodra alle spelers hun mogelijkheden hebben uitgevoerd en alle inzetten zijn gedaan,
worden de inzetten in de zogenaamde “POT”
verzameld en worden er 3 open op tafel gelegd. Aldus heeft iedere speler nu 5 kaarten
ter beschikking om zijn combinatie te maken.
Tweede inzetronde: Er wordt een 4° open kaart
op tafel gelegd (=The Turn)
Derde inzetronde: Er wordt een 5° open kaart
op tafel gelegd (=The River)
De speler met de hoogste kaartcombinatie wint
het spel en ontvangt “de pot”.

Dankzij Gambler Company speelt
u voortaan Texas hold’em poker als
een echte professional.

