
POKERGIDS

  G r a t i s  p o k e r g i d s  v a n  h e t p o k e r s p e l . n l



Als beginnende pokerspeler ben je

nieuwsgierig hoe alles precies werkt. De

stroom van informatie laat je soms door de

bomen het bos niet meer zien. Laat je niet

ontmoedigen als je in het begin termen niet

begrijpt, ga gewoon verder en probeer

dingen uit. Poker is niet al te moeilijk, je leert

de basis al binnen 10 minuten en vanaf dat

moment kan je al een potje spelen.

POKERGIDS
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Lees deze pokergids in je eigen tempo en leer

stap voor stap alle facetten van het spel.

Ontdek hoe leuk en spannend het is en

probeer verschillende strategieën uit. Al vrij

snel heb je de kennis in huis om je eerste

potjes te winnen en anderen te verslaan. Blijf

oefenen en ervaring opdoen en verbeter

gaandeweg je spel. Je raakt nooit uitgeleerd

want poker spelen lijkt eenvoudig maar zelfs

de beste spelers leren nog iedere dag bij.
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Poker kent diverse varianten maar de meest gespeelde is Texas Holdem. Doel is

om de best mogelijke kaartcombinatie te maken aan een tafel met twee tot

maximaal tien deelnemers en tweeënvijftig kaarten gerangschikt van hoog naar

laag, d.w.z. Aas, Heer, Vrouw, Boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Aas. (één standaard

pakje kaarten dus). Bij poker telt de Aas dus ook voor 1.

BEGINNEN
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Er wordt bepaald wie de dealer is, de positie van de dealer schuift iedere ronde een plaats op. Het spel

begint met het verplicht inzetten van een “small blind” en een “big blind”, een minimum inleg om een

pot te maken. De speler links van de dealer zet de “small blind” en die daarnaast de “big blind”. De “big

blind”is het dubbele aantal pokerchips van de “small blind”. Vervolgens zet iedereen die wil meedoen

minimaal het aantal chips van de “big blind”in; tenzij een speler heeft verhoogt.

 

Het spel kan nu beginnen, alle spelers krijgen twee kaarten die ze niet aan de anderen laten zien. De

speler die links van de big blind zit heeft drie mogelijkheden. Hij kan "callen" en legt het zelfde aantal

chips als de “big blind” op tafel. De tweede mogelijkheid is verhogen oftewel "raise" en de laatste optie

is niet spelen, dit wordt "fold" genoemd, je kunt dan de kaarten weg zonder ze te laten zien. Het

inzetten gaat door tot iedereen hetzelfde waarde aan pokerchips heeft ingezet. Nu komt de volgende

fase in het spel: de “flop”.



Na de eerste fase, de “preflop” worden door de dealer drie kaarten open op tafel

gelegd. Maar niet voordat de bovenste kaart van de stapel is weggelegd,  deze

“burning” wordt gedaan om te voorkomen dat iemand de bovenste kaart heeft

gezien. De kaarten die er nu liggen wordt de “flop” genoemd. Voor de speler die

nog over zijn begint het spel pas goed, ze moeten inschatten hoe goed de

beschikbare (vijf) kaarten zijn. Welke combinaties zijn mogelijk en welke kunnen ze

misschien nog maken? Er komen nog twee kaarten, de “turn”en “River”.

DE FLOP
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Na het tonen van de “flop” begint met de eerste actieve speler links van de

dealer. Hij kan inzetten of  afwachten wat "checken" wordt genoemd. De

volgende speler is aan de beurt en het inzetten gaat door totdat iedereen weer

evenveel chips in de pot heeft gedaan.

Acties die je kunt maken:

Check: Je gaat door zonder extra in te zetten. Deze actie kan alleen wanneer er nog niet is ingezet

door een speler. Is er wel ingezet, dan moet je kiezen uit onderstaande opties.

Fold: Je wilt niet meer verder spelen, omdat een speler voor je heeft ingezet, leg je nu je kaarten

weg. Deze ronde kan je niet meer winnen, maar belangrijker, je kunt ook niet verliezen.

Bet/raise: Je gaat nu inzetten om voor de pot te spelen, heeft een speler voor je dat al gedaan, dan

mag je verhogen.

Call: Je zet net zo veel chips in als de speler die voor je heeft ingezet. Dit is een goede optie als je niet

een al te sterke kaart hebt, maar toch mee wilt gaan.

Reraise: Je wilt de inzet van een speler die heeft geraised, nogmaals verhogen. Je gebruikt deze optie

alleen bij een sterke kaart, of om te bluffen.



Nadat de “flop” actie is afgerond word door de dealer nog een kaart open op tafel

gelegd. Ook nu wordt de bovenste kaart van de stapel weggelegd. De vier kaart

die er nu bijkomt wordt de “turn” genoemd. Er volgt weer een inzetronde

vergelijkbaar met de ronde hiervoor.

DE TURN
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De “turn” is bijna een beslisser, zes van de zeven kaarten zijn nu open.

Acties die je kunt maken:

Check: Je gaat door zonder extra in te zetten. Deze actie kan alleen wanneer er nog niet is ingezet

door een speler. Is er wel ingezet, dan moet je kiezen uit onderstaande opties.

Fold: Je wilt niet meer verder spelen, omdat een speler voor je heeft ingezet, leg je nu je kaarten

weg. Deze ronde kan je niet meer winnen, maar belangrijker, je kunt ook niet verliezen.

Bet/raise: Je gaat nu inzetten om voor de pot te spelen, heeft een speler voor je dat al gedaan, dan

mag je verhogen.

Call: Je zet net zo veel chips in als de speler die voor je heeft ingezet. Dit is een goede optie als je niet

een al te sterke kaart hebt, maar toch mee wilt gaan.

Reraise: Je wilt de inzet van een speler die heeft geraised, nogmaals verhogen. Je gebruikt deze optie

alleen bij een sterke kaart, of om te bluffen.



Nadat de “turn” actie is afgerond word door de dealer - nadat hij de bovenste kaart

van de stapel weggelegd- de vijfde kaart open op tafel gelegd. Er volgt weer een

inzetronde vergelijkbaar met de ronde hiervoor.  Dit is de inzetronde die je spel

kan maken of breken.  Alle spelers die nog in de hand zitten (in het spel zijn)

kunnen nog inzetten, “checken”, “callen”, “folden” of “raisen”.

DE RIVER
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Als alle inzetten zijn gedaan kunnen de nog aanwezige spelers hun gesloten

kaarten laten zien om te kijken wie gewonnen heeft, dit is de “showdown”. Als je

niet de beste hand hebt ben je niet verplicht om je kaarten te tonen in poker

heet dit een “muck”. De speler die de beste pokercombinatie  heeft krijgt de

inhoud van de pot tenzij twee of meer spelers een even sterke hand hebben,

dan wordt de pot verdeeld “split pot”.

Acties die je kunt maken:

Check: Je gaat door zonder extra in te zetten. Deze actie kan alleen wanneer er nog niet is ingezet

door een speler. Is er wel ingezet, dan moet je kiezen uit onderstaande opties.

Fold: Je wilt niet meer verder spelen, omdat een speler voor je heeft ingezet, leg je nu je kaarten

weg. Deze ronde kan je niet meer winnen, maar belangrijker, je kunt ook niet verliezen.

Bet/raise: Je gaat nu inzetten om voor de pot te spelen, heeft een speler voor je dat al gedaan, dan

mag je verhogen.

Call: Je zet net zo veel chips in als de speler die voor je heeft ingezet. Dit is een goede optie als je niet

een al te sterke kaart hebt, maar toch mee wilt gaan.

Reraise: Je wilt de inzet van een speler die heeft geraised, nogmaals verhogen. Je gebruikt deze optie

alleen bij een sterke kaart, of om te bluffen.



KAARTCOMBINATIES
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Hier zie je de pokerhanden van sterk naar zwak.

 

Royal Flush:

De beste hand is deze beroemde combinatie,

gevormd door een Straight Flush die naar de

Aas loopt, onverslaanbaar en zeldzaam. 

Straight Flush:

Vijf opeenvolgende kaarten allemaal van

dezelfde reeks “suited”.
Four of a kind / Quads:

Vier de kaarten van een bepaald nummer, een

zeer krachtige hand.

Full House:

Wanneer een speler three of a kind en een

pair in dezelfde hand heeft. 

Flush:

Wanneer alle vijf kaarten in een hand dezelfde

reeks hebben, is het een flush. 
Straight:

Een hand met vijf kaarten met een opeenvolgende reeks kaarten, ongeacht de reeks,

wordt straight of straat genoemd.

Three of a kind:

Drie kaarten van elke rang, gekoppeld aan twee kaarten die geen paar zijn.

Two pair:

Two pair is een hand die twee kaarten van één waarde bevat, twee kaarten van een

andere waarde en één kaart met een derde waarde.

Pair:

Wanneer een speler twee kaarten van hetzelfde nummer heeft, wordt een paar

gevormd.

High card:

Als er geen combinatie wordt gemaakt, wordt de hand van een speler gewaardeerd

op de hoogste enkele kaart. Als twee van de spelers dezelfde hoge kaart hebben,

verbreekt de op één na hoogste kaart de gelijke stand.



Verstandig is dat je niet met iedere hand gaat spelen, het overgrote deel van je beginkaarten

zijn niet goed genoeg om “preflop” mee te spelen. Gooi ze weg (“folden”) en wacht op betere

kaarten.

BEGINKAARTEN
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Hoe sterk is mijn hand?

* Groep 1: AA, KK, QQ, JJ, AKs

* Groep 2: TT, AQs, AJs, KQs, AK

* Groep 3: 99, JTs, QJs, KJs, ATs, AQ

* Groep 4: T9s, KQ, 88, QTs, 98s, J9s, AJ, KTs

* Groep 5: 77, 87s, Q9s, T8s, KJ, QJ, JT, 76s, 97s, Axs, 65s

* Groep 6: 66, AT, 55, 86s, KT, QT, 54s, K9s, J8s, 75s

* Groep 7: 44, J9, 64s, T9, 53s, 33, 98, 43s, 22, Kxs, T7s, Q8s

* Groep 8: 87, A9, Q9, 76, 42s, 32s, 96s, 85s, J8, J7s, 65, 54, 74s, K9, T8

 

s = “suited”: twee gelijke tekens (schoppen, klaver, enz.) Kijk naar je eerste twee kaarten in

je hand en vergelijk ze met de opsomming in de tabel.

 

Groep 1. Je moet nu raisen of re-raisen.

Groep 2. Nu moet je ook raisen. Je wilt niet teveel spelers mee nemen.

Groep 3. Altijd callen wanneer er door iemand is gecalled en de pot hoger is.

Groep 4. Alleen spelen wanneer nog enkele callers zijn. 

Groep 5. Je kunt meegaan vanuit middenpositie met één of twee callers.

Groep 6. Zet alleen in wanneer er drie of liever nog vier spelers mee zijn.

Groep 7. Speel alleen in late positie en minimaal drie callers zijn.

Preflop inzetten

Met welke twee kaarten besluit je “preflop” tot “raise”, “call”of “fold”? Daarvoor zijn een aantal

zaken van belang zoals de positie die je hebt aan tafel. Wordt er passief of juist agressief

gespeeld? Hoeveel mensen zitten er aan de pokertafel? Hoe sterk zijn mijn tegenstanders?

Kortom veel zaken om op te letten.

Het aantal spelers maakt uit omdat hoe meer spelers er zijn, hoe meer goede handen er aan

tafel zullen zijn, middelmatige handen zijn hierdoor vaak minder goed.De agressiviteit van de

spelers aan tafel maakt uit omdat je soms wel een flop wil kijken met een middelmatige

hand. Als je dan agressieve spelers achter je hebt zitten (positie) met een flinke “stack”is het

soms slimmer om gelijk te “folden”.



In tegenstelling tot blackjack speel je bij poker tegen andere spelers, niet tegen

het huis. Dus wil je het liefst spelers waarbij de kans groot is dat jij gaat winnen. Je

weet nooit van wie je gaat winnen maar over het algemeen zijn het de zwakkere

spelers waar je de meeste chips van wint. Het is zaak om ze te herkennen.

TYPE SPELERS
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De type spelers waar je naar op zoek bent:

 

Tight, timide spelers.

Het lijkt alsof ze bang zijn om een grote “bet” te maken, alsof ze met meer spelen dan dat

ze eigenlijk kunnen betalen. Ze zijn makkelijk af te lezen als ze zwak lijken. Wees agressief

tegen deze spelers en laat ze “folden”. Als zij inzetten of “raisen” en jij hebt een

middelmatige of zelfs redelijk goede kaart moet je uit hand gaan en ze de kleine pot laten

winnen. Je kan chips van ze winnen door agressief te zijn wanneer het kan en weg te

blijven uit handen waar zij “betten”.

 

Spelers met een klein “stack”.

Deze spelers zullen erg voorzichtig (“tight”) of juist compleet gestoord spelen, zoals

“preflop” all-in gaan met een middelmatige hand. Als ze “tight” spelen speel dan tegen ze

als bij #1. Als ze als gekken spelen en af en toe all-in gaan, hoop je gewoon op een hand

waarmee je een keer kan mee gaan. Je risico is kleiner omdat je weet dat hij het met veel

handen doet.

 

Gekke agressieve spelers.

Het lijkt alsof ze geleerd hebben te pokeren door naar de televisie te kijken. Die stijl van

spelen is veel agressiever dan wat je online ziet. Deze spelers zullen meer inzetten dan wat

hun hand waard is. Ze zullen veel blinds stelen en zullen af en toe wel een grote pot

winnen. Ze zijn klaar voor een val. Wacht op het moment dat je de beste kaart (“nuts”) of

bijna-nuts hebt en speel de hand langzaam en laat hem “betten”of “bluffen”. Op deze

manier kan je grote potten winnen van dit type spelers.

 

Constante spelers.

Je kunt van deze spelers winnen wanneer je een goed beeld hebt van hoe ze spelen. Maak

notities van wat deze spelers doen op bepaalde momenten. Vaak doen ze precies

hetzelfde de volgende keer.



Positie in poker verwijst naar waar je aan tafel zit ten opzichte van de dealer. Het is één van de

belangrijkste factoren in een pokerspel. 

 

Uit positie spelen maakt de spelers kwetsbaar voor bewegingen van spelers in positie. Op dezelfde

manier stelt het spelen in positie iemand in staat zijn/haar wil op te leggen aan anderen, aangezien

zij de laatsten zijn die een beslissing moeten nemen en dus meer informatie hebben.

Elke positie heeft dus zijn eigen belang in het spel, reden waarom de dealer tijdens het spel wisselt,

poker is een spel van gelijke kansen en maakt geen onderscheid tussen spelers. Het stelt elke speler

in staat zijn vaardigheden te combineren met zijn positie om de pot te winnen.
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Dealer: De dealer bevindt zich op een cruciale positie omdat hij de laatste is die elke ronde een zet doet,

behalve voor de “flop”. De dealer kan wachten en het spel van de hele tafel bekijken voordat hij moet

beslissen of hij zal “callen”, “raisen” of “folden”.

Small Blind: Dit is een goede positie om te beginnen, voor de helft van de inzet kun je kijken hoe andere

spelers bewegen om te beslissen of ze willen “callen” of niet.

Big Blind: De “big blind” moet op de “preflop” als laatste callen. Dis in tegenstelling tot de rest van het spel,

waar de dealer de kans heeft om als laatste te beslissen. “Preflop” kan de “big blind” wachten en zien of hij

moet “callen” of “raisen”.

Under the Gun:  “UTG” maakt de eerste call na de “big blind”. Dus de  “UTG” kan, door een strategische “bet”

te maken, het verloop van het hele spel veranderen.

Middelste spelers: De middelste spelers hebben niet al te veel belangstelling in de actie met een matige

hand. Hun belang wordt gezien wanneer ze aanzienlijke inzetten en verhogingen doen om de andere

spelers van hun koers te gooien.

Cut-Off: De “cut-off” is de laatste die voor de dealer speelt. Dus wanneer de dealer zijn plannen maakt om

te “callen” of te “raisen” en zijn spel baseert op de bewegingen van de andere spelers, kan de “cut-off” de

dealer volledig aftroeven door een hoge inzet te doen.

 

Positie aan de pokertafel



Bluffen is een techniek die wordt geleerd door veel handen te spelen. In de eerste paar

spellen leer je niet bluffen. Hieronder zijn een paar tips over hoe te bluffen om een   pot

tegen goede handen te winnen.

 

Bluf spaarzaam - bluf niet de hele tijd. Bluffen moet af en toe worden gedaan. Als je de

hele tijd bluft, zullen de profs je in een mum van tijd verslaan.

 

Bluf niet als je niets hebt - Alleen in zeldzame gevallen mag je bluffen als je niets hebt.

 

Bluf niet tegen nieuwkomers of slechte spelers - Nieuwkomers en slechte spelers hebben

de gewoonte om elke hand te spelen. Je weet dus nooit wanneer ze je bluffen kunnen

noemen, en daarom winnen ze misschien de pot.

 

Bereken de potkansen voordat je bluft - Bluffen met een grote pot met een slecht paar is

een slechte zet. Het is dus raadzaam om de potkansen te lezen en te berekenen voordat

je bluft.

 

Bluf als er slechts een paar spelers in het spel zijn - Als je tegen acht spelers speelt, is het

niet raadzaam dat je voor een all-in gaat of bluft. Als je bluft tegen vijf of zes spelers is er

vaak wel iemand die het tegen je opneemt.

 

Slim bluffen - Bluf niet onnodig bij elke gelegenheid.

 

Let op de kaarten op tafel, vaak bieden die kaarten een goede mogelijkheid om te

bluffen. Een pair op het bord of drie kaarten van dezelfde reeks kunnen bijvoorbeeld de

andere spelers misleiden door te geloven dat je een “three of a kind” of een “full house”

hebt, maar er is een kans dat een andere speler de andere één of twee kaarten van

dezelfde waarde, blijf dus altijd slim bluffen.

BLUFFEN
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Nu weet je de regels van Texas Hold'em poker, dat het spel vier rondes heeft

waarop ingezet kan worden. Een voor de “flop, een er na, een op de “turn”en

tenslotte de laatste op de “River”.  Poker lijkt verraderlijk eenvoudig om te spelen

maar vergis je niet, het duurt lang voor je de ervaring hebt om ook in lastige

situaties overeind te blijven.

 

Poker is een spel van vaardigheid en strategie, het lezen en oefenen van het spel

zal je spelinzicht flink verbeteren. Nadat je de basisregels van poker hebt geleerd

en hebt begrepen wat verschillende handen van poker zijn is het tijd voor een

aantal basis strategieën om een winnende pokerspeler te worden. Zoek een

manier om het spel te spelen, oefening baart kunst, zeker met poker. Veel succes!

TEN SLOTTE
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https://www.hetpokerspel.nl/

