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De basis

In welke positie zit je?

2 late positions

3 middle positions

3 early positions

2 blind positions

Dealer

Spellimiet Benodigde bankroll Koop je in met ... Koop chips bij minder dan... Verlaat de tafel bij meer dan...

NL10 (0.05/0.10) $50 $2 $1.50 $2.50

NL20 (0.10/0.20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0.15/0.25) $150 $5 $3.75 $6.25

NL50 (0.25/0.50) $300 $10 $7.50 $12.50

Jouw bankrollmanagement

De dealer en de speler rechts van hem, zijn de twee late positions.

De drie spelers die tegen de klok in voor de late positions zitten, zijn in middle position.

De drie spelers die tegen de klok in voor de middle positions zitten, zijn in early position.

De twee spelers die de kleine en de grote bind betaald hebben, zijn de blinds.
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Hoe speel je voor de lop?

Als nog niemand verhoogd heeft, verhoog je met ... 

Je bent in early position
JJ tot AA
AK

Je bent in middle position
99 tot AA
AK, AQ

Je bent in late position of in de blinds
77 tot AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

De Starting hands chart

Als een tegenstander raiset, ga je all-in met ... 

Voor jou was er 1 raise
JJ tot AA
AK

Voor jou waren er 2 of meer raises KK, AA

Na jou wordt geraised
TT tot AA
AK

Resteals

Je restealt met
88 tot AA
AJ tot AK

Bij een resteal van een tegenstander ga je all-in met
99 tot AA
AJ tot AK

Hoe groot is je raise?

Voor jou heeft nog niemand verhoogd 
4 big blinds +
1 big blind voor iedere speler die voor jou in de pot stapte 

Voor of na jou wordt verhoogd Je gaat direct all-in 

Je restealt / wordt geresteald Je gaat direct all-in 
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Welke handen kun je hebben?

MiDDelpaar 

Een paar in je starthand met maar één hogere gemeenschappelijke kaart.

toppair  

Een paar bestaande uit één van je startkaarten en de hoogste gemeenschappelijke kaart.

overpair  

Een paar in je starthand en er is geen hogere gemeenschappelijke kaart.

oeSD  

Vier direct opeenvolgende kaarten, die aan de boven- of onderkant 1 kaart missen voor een straight.

FluShDraw  

Vier kaarten van dezelfde kleur, die 1 kaart missen voor een lush.

Jij 

You have:

You have:

You have:

You have:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Jij hebt:

Jij hebt:

Jij hebt:

Jij hebt:

Jij hebt:
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Hoe speel je na de lop?

Je hebt voor de lop verhoogd:

Je speelt:
■  Middelpaar, toppair, overpair en iedere betere hand + OESD en lushdraw. 

Spelwijze:
■  Heeft nog niemand een bet geplaatst, dan bet je ongeveer 2/3 van de pot.

■  Heeft iemand al een bet geplaatst, dan ga je direct all-in.

■  Heb je geraised en er wordt na jou verhoogd, dan ga je direct all-in.

■  Moet je voor jouw inzet meer dan de helft van je geld inzetten, dan ga je direct all-in.

■  Gaan tegenstanders mee met je inzet op de lop, dan ga je in de volgende betronde op de turn direct all-in.

Je hebt niet getroffen?
■  Is de pot aan het begin van de betronde al twee keer zo groot als je chipstack, dan ga je altijd all-in. 

■  Heb je voor de lop verhoogd en maar één tegenstander, dan bet je altijd ongeveer 2/3 van de pot.

 Je bluft en geeft je bluf op als je tegenstander zijn hand niet weglegt.

Je hebt niet voor de lop geraised:

Je speelt:
■  toppair (minimaal een boer als kicker), overpair en iedere betere hand. 

Spelwijze:
■  Heeft nog niemand een bet geplaatst, dan bet je ongeveer 2/3 van de pot. 

■  Heeft iemand al een bet geplaatst, dan ga je direct all-in.

■  Heb je geraised en er wordt na jou verhoogd, dan ga je direct all-in.

■  Moet je voor jouw inzet meer dan de helft van je geld inzetten, dan ga je direct all-in.

■  Gaan tegenstanders mee met je inzet op de lop, dan ga je in de volgende betronde op de turn direct all-in.
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