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Spel voor de lop

Starting-Hands-Chart

VOOR JE WERD MEER DAN 1 KEER GERAISED
Je legt alle kaarten weg, behalve AA, KK, QQ, AKs en AKo. Met deze handen raise je zelf nog eens. 

ER WORDT PRECIES ÉÉN KEER ACHTER JOU GERAISED 
Je callt met iedere hand waarmee je al in de pot zit. Wanneer je een erg sterke hand hebt zoals AA, KK, QQ, AKs of 

AKo, raise je zelf nog eens.

ER WORDT MEER DAN ÉÉN KEER ACHTER JOU GERAISED 
Je callt de raise met JJ, TT, 99, AQs, AQo en AJs. Met AA, KK, QQ, AKs en AKo raise je zelf nog een keer. 

Zeer sterke handen: AA, KK, QQ  /  AKs, AKo

middelsterke handen: AJo, Ats, Ato, KQs, KQo

Sterke speculatieve handen: van 88 tot 22  /  KJs, Kts, QJs, Qts, Jts, t9s 

Sterke handen: JJ, tt, 99  /  AQs, AQo, AJs 

Gemixte handen: KJo, Kto, QJo, Qto, Jto  /  Van A9s tot A2s, K9s, 87s, 98s 

Actie van de tegenstanders voor jou Vroege Pos. Middel  Pos. Late Pos. Small Blind Big Blind

Alle spelers folden Raise

1 speler callt Raise

2 of meer spelers callen Raise

1 speler raiset. De andere spelers folden Fold Raise

1 speler raiset. En minstens 1 iemand callt de raise Call

Actie van de tegenstanders voor jou Vroege Pos. Middel  Pos. Late Pos. Small Blind Big Blind

Alle spelers folden Fold Raise

1 speler callt Fold Raise

2 of meer spelers callen Fold Raisen

1 speler raiset. De andere spelers folden Fold Call

1 speler raiset. En minstens 1 iemand callt de raise Fold (KQs call) Call

Actie van de tegenstanders voor jou Vroege Pos. Middel  Pos. Late Pos. Small Blind Big Blind

Alle spelers folden Fold Raise

1 speler callt Fold Call Check

2 of meer spelers callen Call Check

1 speler raiset. De andere spelers folden Fold Call

1 speler raiset. En minstens 1 iemand callt de raise Call

Actie van de tegenstanders voor jou Vroege Pos. Middel  Pos. Late Pos. Small Blind Big Blind

Alle spelers folden Fold Raise

1 speler callt de BB Fold Call Check

2 of meer callen de BB Fold Call Check

1 speler raiset. Alles andere spelers folden Fold

1 speler raiset. En minstens 1 iemand callt de raise Fold

Actie van de tegenstanders voor jou Vroege Pos. Middel Pos. Late Pos. Small Blind Big Blind

Maakt niet uit! RAISE!
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Welke handen kun je op de lop hebben?

Gemaakte handen

► toppair

          

       

► Overpair

          

       

► two pair

► three of a Kind

► Straight

► Flush
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Welke handen kun je op de lop hebben?

incomplete handen/draws

► OeSd

► Flushdraw    

► monsterdraw

      

       

► Gutshot

          

   

► double 

 Gutshot

   

    

► Overcards

► Overcards +

 Gutshot
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Hoe speel je op de lop?

iNFO

monster (two pair of beter)

►  Bet en raise zo veel als mogelijk.

toppair en Overpair

►  Je bet of raiset 1 keer. 

►  Als een tegenstander na jou raiset, call je gewoon.

monsterdraw

►  Bet en raise zo vaak als je kan.

Flushdraw, OeSd of double Gutshot

►  Je bet of raiset 1 keer.

►  Als een tegenstander na jou raiset, call je gewoon.

Gutshot of Overcards

►  Je bet alleen als je voor de lop geraised hebt en er maximaal twee tegenstanders zijn.
►  Je callt een bet of een raise alleen als de pot minstens 10 keer zo groot is als de betsize. 

Gutshot + Overcards

►  Je bet of raiset maar 1 keer.

►  Als een tegenstander na jou raiset, call je gewoon.

trash Hand

►  Als je voor de lop geraised hebt en nu maximaal twee tegenstanders hebt, dan bet je.
►  Als een tegenstander voor jou bet, of wordt er na jou verhoogd, dan geef je de hand op.
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Spel op de turn

iNFO

eR HeeFt NOG NiemANd iNGeZet eN JiJ HeBt Het iNitiAtieF 

Je bet met ... ► Alle made hands vanaf toppair 

      ► Draws, wanneer je maximaal 2 tegenstanders hebt 

Je checkt met ... ► Draws, wanneer je meer dan 2 tegenstanders hebt 

   (om dan eventueel bij een bet mee te gaan). 

    ► Elke andere hand.

eR HeeFt NOG NiemANd GeBet eN JiJ HeBt Niet Het iNitiAtieF 

Je bet met ... ► 2 pair of beter.

Je checkt met ... ► Elke andere hand.

eR HeeFt VOOR Je Al iemANd GeBet 

Je raiset met ... ► 2 pair of beter.

Je callt met ... ► Top pair of overpair.

     ► Monsterdraws, lushdraws, OESDs of double gutshots.
     ► Gutshots, als de pot minstens 10 keer zo groot is als de inzet.

Je foldt met ... ► Elke andere hand.

eR HeeFt iemANd GeBet eN dAARNA WAReN eR eeN OF meeRdeRe RAiSeS 

Je raiset met ... ► 2 pair of beter, wanneer je er van uitgaat dat je, 

   in relatie tot het board, de beste hand hebt.

Je callt met ... ► 2 pair of beter, wanneer je er niet meer van kan uitgaan dat je, 

   in relatie tot het board, de beste hand hebt.

Je foldt met ... ► Elke andere hand
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Hoe speel je op de turn

iNFO

NA JOU WORdt PReCieS NOG ÉÉN Bet GedAAN 

Je raiset met ... ► 2 pair of beter.

Je callt met ... ► Top pair of overpair

  ► Monsterdraws, lushdraws, OESDs of double gutshots.
  ► Gutshots, als de pot minstens 10 keer zo groot is als de inzet. 

Je foldt met ... ► Elke andere hand

ACHteR JOU WORdt meeR dAN ÉÉN Bet iNGeZet

Je raiset met ... ► 2 pair of beter, wanneer je ervan uitgaat dat je, 

   in relatie tot het board, de beste hand hebt.

Je callt met ... ► Monsterdraws, lushdraws
  ► OESDs en dubbel gutshots, wanneer er geen lush mogelijk is.
                                             ► 2 pair of beter, wanneer je ervan uitgaat dat je, 

   in relatie tot het board, de beste hand hebt.

Je foldt met ... ► Elke andere hand.
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Hoe speel je op de River

iNFO

JiJ HeBt Het iNitiAtieF 

► Je bet met elke made hand.

► Wordt er dan achter je geraised en zijn er met de gemeenschappelijke kaarten betere handen mogelijk, dan 

call je de raise. In het geval dat je er zeker van bent de beste hand te hebben kun je nogmaals raisen.

► Bet een tegenstander voor je, dan raise je met 2 pair of beter wanneer er geen betere handen mogelijk 

zijn. Anders call je alleen. 

► Heb je geen made hand, dan check je en fold je op elke bet van je tegenstander. 

JiJ HeBt Niet Het iNitiAtieF 

► Je bet wanneer je op de river top pair gehit hebt. Wordt er achter je geraised, dan call je alleen maar. 

Moet je meer dan één bet betalen wanneer bijvoorbeeld voor je gebet en geraised wordt, dan moet je 

folden. 

► Had je op de lop of op de turn toppair of een overpair waarmee je alleen maar gecalled hebt, dan call 
je ook een eventuele riverbet. Zorgen meerdere spelers voor actie dan lig je vaak achter en moet je 

folden. 

► Je bet of raiset met 2 pair of beter wanneer er geen betere hand mogelijk is. Anders call je alleen maar. 

► Heb je geen made hand, dan check je en fold je op elke bet van je tegenstander. 

  

U I T Z O N D E R I N G 

Heb je op de river een pair, ook al is het geen top pair of beter, en je hebt slechts één tegenstander, dan 

call je in ieder geval een bet van hem.



© Copyright 2009, PokerStrategy.com 1031082009-PS-FL-BASIC-CHARTS-NL-V01

Je PeRSOONliJKe PlANNiNG 

Het startpunt voor je pokercarrière zijn de 50 dollars die PokerStrategy.com ter beschikking stelt. 

Met dit geld begin je te spelen op de limiet $0,10/$0, 20. 

Stap 1: Je speelt $0,10/$0,20 

Ga omhoog naar stap 2 met minstens $90

 

 

Stap 2: Je speelt $0,15/$0,30

Ga omhoog naar stap 3 met minstens $150

Ga uiterlijk omlaag naar stap 1 met $60 

  

Stap 3: Je speelt $0,25/$0,50

Ga omhoog naar stap 4 met minstens $300

Ga uiterlijk omlaag naar stap 2 met $90 

  

 

Stap 4: Je speelt $0,50/$1

Ga uiterlijk omlaag naar stap 3 met $150 
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