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Basis principes

Met hoeveel moet je aan tafel gaan? Wanneer van tafel gaan? 

De posities aan de pokertafel

Limiet Je gaat aan tafel met ... Je rebuyt bij.. Je gaat van tafel bij... 

Elke limiet 20 big blinds 15 big blinds of minder meer dan 25 big blinds 

NL10(0.05/0.10) $2 $1.50 of minder (naar $2) $2.50 of meer 

NL20(0.10/0.20) $4 $3 of minder (naar $4) $5 of meer 

NL25(0.10/0.25) $5 $3.75 of minder (naar $5) $6.25 of meer 

NL50(0.25/0.50) $10 $7.50 of minder (naar $10) $12.50 of meer

Laat Midden VroegBlinds 
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Welke kaarten kan je in de eerste betronde spelen?

er is geen raise voor je geweest: 

■  4 keer de big blind + 1 big blind voor elke limper 

er zijn één of meer raises voor je geweest: 

■  3 keer de originele bet + 1 bet voor elke caller. 

Wanneer je meer dan de helft van je geld moet investeren om te raisen, 

dan moet je gelijk all-in gaan.

Starting-hands-chart

Handen Is er voor je geraised ? Vroege Pos. Middelste Pos. Late Pos. Blinds 

AA, KK Maakt niet uit Raise

QQ, JJ
AK

Geen Raise

Één Raise

Meer dan één Fold

TT, 99
AQ

Geen Fold Raise

Eén of meer Fold

88, 77
AJ, KQ

Geen Fold Raise

Eén of meer Fold

een tegenstander raised na je. Wanneer ga je all in?

Restant van je geld : Je oorspronkelijke raise Je gaat all-in met... 

4:1 of meer 
AA, KK, QQ, JJ 
AK

Tussen 4:1 en 2,5:1
AA, KK, QQ, JJ, TT 
AK, AQ

2,5:1 of minder Met elke hand waarmee je geraised hebt 

Met hoeveel moet je raisen?



© Copyright 2008, PokerStrategy 403122008-PS-NL-E-SSS-CHARTS-NL-V02

Hoe speel je na de lop?

► top Pair

          

       

► overpair

          

       

► twee Pair

   

  

   

► three of a kind of beter

► oeSD

     

       

► Flushdraw

Made hands

Drawing hands
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hoe speel je in de tweede betronde?

S p e e l w i j z e

Je hebt prelop geraised en hebt één of meer tegenstanders:
■  Op de lop bet je 2/3 van de pot. Als dit meer is dan de helft van je stack, 

 dan push je all-in en zet je al je geld in.

■  Als iemand anders heeft gebet, of er is een raise na je, dan push je all-in en zet je al je geld in.

Je hebt prelop geraised en hebt minder dan de helft van de pot over:
■  Je pusht sowieso all-in, ongeacht wat je tegenstanders doen.

iNFo

S p e e l w i j z e

Je hebt voor de lop geraised:
■ Je bet 2/3 van de pot. Als dit gelijk aan, of meer dan de helft van je stack is, 

 push je all-in en zet je al je geld in. 

■ Als iemand anders heeft gebet of er is een raise na je, dan push je all-in en zet je al je geld in.
■ Als je niet al je geld gebet hebt op de river en je hebt je draw gemist, dan fold je. 

Je hebt prelop niet geraised 
■ Je checkt en foldt wanneer je tegenstander bet

S p e e l w i j z e

Je hebt prelop geraised en hebt meerdere tegenstanders: 
■ Op de lop bet je 2/3 van de pot. Als dit meer is dan de helft van je stack,

 dan push je all-in en zet je al je geld in.

■ Als je tegenstander al heeft gebet, geraised of je bet gecalled, dan geef je de hand op.

Je hebt prelop geraised en hebt meerdere tegenstanders.
■ Je checkt en foldt zodra iemand bet.

Je hebt prelop geraised en hebt minder dan de helft van de pot over:

■ Je pusht sowieso all-in, ongeacht wat je tegenstanders doen.

hoe speel je made hands?

hoe speel je verder met draws?

hoe speel je verder met trash hands?
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Je eigen gang gaan – Bankroll Management

Je persoonlijke route

Het startpunt voor je pokercarriere is de 50 dollar die je van PokerStrategy krijgt. Met dit bedrag kun je op 

NL10 beginnen ($0.05/$0.10). 

Stap 1: Je speelt op NL10 ($0.05/$0.10) 

Ga naar stap 2 als je minstens $150 hebt. 

(voor NL20 ($0.10/$0.20) heb je slechts $120 nodig) 

 

 

Stap 2: Je speelt NL25 ($0.10/$0.25) of NL20 ($0.10/$0.20)

Ga naar stap 3 als je minstens $300 hebt. 

Ga uiterlijk terug naar stap 1 als je $60 hebt. 

  

Stap 3: Je speelt NL50 ($0.25/$0.50)

Ga naar stap 4 als je minstens $600 hebt

Ga uiterlijk terug naar stap 2 als je $150 hebt (of $120 op NL20) 

  

 

Stap 4: Je speelt NL100 ($0.50/$1)

Ga uiterlijk terug naar stap 3 als je $300 hebt
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