Pokerregels zijn simpel. Elke speler krijgt bij de meeste vormen van poker een aantal
kaarten gedeeld, dat noem je een pokerhand. Met die hand probeer je poker
combinaties te vormen. De beste of hoogste pokercombinatie wint de pot..
Het is niet altijd zo dat de sterkste pokerhanden winnen. Want ook al heb je een
mindere kaart oftewel pokerhand, de tegenspeler kan je kaarten niet zien. Dat maakt
dat je kan bluffen dat je wel een goede hand hebt en zo ook je tegenspeler kan
wegspelen. Omdat er meerdere vormen van poker zijn, variëren de pokerregels
onderling.
We beperken ons tot een overzicht van de regels van het meest bekende pokerspel,
het populaire Texas Hold’ em.

TEXAS HOLD’EM POKER
Om Texas Hold’ em te spelen zijn er de volgende pokerregels. Er wordt gespeeld
met een volledige stock kaarten. Iedere speler krijgt een deel-beurt. Degene die
deelt, herken je aan de ‘Dealer-button’ bij zijn kaarten. Kloksgewijs komt iedereen
aan de buurt om te delen. Degene die naast de Dealer zit, heet de ‘Small Blind’. Daar
weer naast zit de ‘Big Blind’.
In het begin wordt de inleg bepaald. Je kunt ‘cashgamen’, dan leg je cash geld in, of
je speelt met chips. Naast de Dealer zitten de ‘Blinds’. De Blinds zijn verplicht om in
te zetten. Dit bedrag wordt meestal van tevoren afgesproken. De ‘Big Blind’ zet
meestal 2x zoveel in als de ‘Small Blind’.
Elke speler krijgt 2 dichte kaarten. De speler naast de ‘Big Blind’ krijgt als eerste de
kans om te zeggen wat hij doet. Er zijn 3 opties: Je Fold, Called of Raised. Denk je
dat je niks kan maken, dan ga je weg, je ‘Fold’. Er gebeurt dan niks, je levert gewoon
je kaarten weer in en speelt deze ronde niet meer mee. Je bent ook niks kwijt. Denk
je dat je wel wat kan maken, dan ga je meespelen, je ‘Called’. Je zet dan hetzelfde in
als de ‘Big Blind’.
Heb je een goede poker hand en denk je te kunnen winnen, dan kun je Raisen. Als je
Raised moet je de inzet minimaal verdubbelen. Raisen kun je ook als tactiek
gebruiken. Zo ga je het rondje 1x af. Als je agressief Raised als tactiek, kunnen er

sneller spelers afhaken. Zeker als ze een kleine ‘Stack’ (voorraad chips) hebben. Je
hoeft geen goede kaart te hebben om te Raisen. Je kunt zo hard bluffen als je wilt,
(doen alsof je een goede poker hand hebt), in de hoop dat iedereen weggaat, zodat
iedereen ‘Fold’. Dan win je de pot zonder dat je de kaarten hoeft te spelen. Als je
pech hebt en er gaan wel spelers mee kun je een hoop verliezen met een zwakke
hand.

