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Waar komt het spel Poker vandaan?
Over de oorsprong van Poker doen vele verhalen 
de ronde. Volgens sommigen zou ‘Poker’ een 
verbastering zijn van pochen, het oude woord voor
bluffen. Feit is dat bluffen een elementair 
onderdeel van het Pokerspel vormt: een goede 
speler moet kunnen bluffen over de kaarten die hij 
in zijn hand heeft. Hierbij hebben de niet-rokers
trouwens een voordeel boven de rokers: als de 
spanning stijgt, ademt negentig van de honderd
rokers de rook niet meer naar beneden maar naar
boven uit, als een soort stoomlocomotief. 
Attente medespelers doen daar hun voordeel mee…

Met name de saloons in het Wilde Westen van de
Verenigde Staten hebben er destijds voor gezorgd
dat de populariteit van het spel enorm toenam.
Wereldwijd zijn er ondertussen vele soorten Poker,
maar het einddoel van iedere Pokervariant is en blijft
om met maximaal vijf kaarten een combinatie te
maken die de score van de overige spelers overtreft. 
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Bij Poker speelt men dus niet tegen de bank, maar
tegen de andere Pokerspelers. Holland Casino stelt
personeel, speeltafels en materiaal beschikbaar en
zorgt voor een correct verloop van het spel.
Daarvoor wordt een commissie geheven van de
gezamenlijke inleg van de spelers, de ‘pot’ genaamd. 

In de Pokerroom van Holland Casino Amsterdam
worden elke dinsdagavond Pokertoernooien 
georganiseerd en het jaarlijkse internationale
Pokertoernooi ‘Master Classics of Poker’ van
Holland Casino Amsterdam wordt door 
Pokerspelers uit de hele wereld bezocht. 

Poker kent, op basis van de ingehouden 
commissie, een uitkeringspercentage van 95%.

In deze brochure gaan we in op twee zeer populaire
pokervarianten: Texas Hold’em High en Omaha
Hold’em High. Het officiële Pokerspelreglement en de
Pokerroom-regels zijn ter inzage bij de Pokerroom.
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Elk spel heeft zijn eigen fiches.
Holland Casino kent verschillende fiches. Bij de
Speelautomaten speelt u met tokens, bij Franse
Roulette worden de inzetten gedaan met jetons en
bij Amerikaans Roulette wordt voornamelijk gespeeld
met kleurenchips (deze koopt u aan de desbetreffende
tafels). Bij Poker gebruikt u, net als bij spelen als
Euro Wheel, Black Jack en Punto Banco, waardechips.
U koopt deze bij de kassier of bij de croupier aan tafel. 

Aan het eind van uw casinobezoek kunt u bij de 
kassier de waardechips weer inwisselen voor reguliere
bankbiljetten en muntstukken. 

De croupier mag niet rechtstreeks uit uw handen
geld aannemen. Wilt u deelnemen aan het 
spel en daarvoor geld wisselen? Leg dan het te
wisselen bedrag vóór u op tafel.

Plaques

Franse Jetons

Waardechips

Tokens
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Poker kent een tiental kaartcombinaties. 
We zetten deze even van laag naar hoog voor u 
op een rij.

High Card.
Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatie
vormen en waarbij de hoogste kaart de waarde
van de hand bepaalt. 
De rangvolgorde is: Aas, Heer, Vrouw, Boer, Tien, 
Negen, Acht, Zeven, Zes, Vijf, Vier, Drie, Twee. 
Bij gelijke kaartwaarde bij de ‘showdown’ beslist de
waarde van de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

One Pair.
Twee gelijkwaardige kaarten. 
Bij gelijke combinaties bij de showdown beslist de 
waarde van de derde, vierde of vijfde kaart.

Two Pair.
Twee verschillende paren.
Bij meerdere ‘Two Pair’-handen bij de showdown 
beslist de waarde van het hoogste paar. Bij gelijke 
combinaties beslist de hoogte van het tweede paar, 
daarna de hoogte van de vijfde kaart. 

Three of a Kind.
Drie gelijkwaardige kaarten.
Bij meerdere ‘Three of a Kind’-handen bij de 
showdown beslist de hoogste combinatie.

Straight.
Vijf opeenvolgende kaarten die niet alle van 
dezelfde soort zijn. 
De Aas mag als hoogste (boven de Heer) zowel als 
laagste kaart (onder de Twee) gebruikt worden. 
Bij meerdere ‘Straight’-handen beslist de hoogste
kaart.
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Flush.
Vijf kaarten van dezelfde soort die geen Straight
vormen.
Bij meerdere ‘Flush’-handen beslist de hoogste kaart, 
daarna de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

Full House. 
Een combinatie van Three of a Kind en een Pair.
Bij meerdere ‘Full House’-handen beslist de 
hoogste ‘Three of a Kind’.

Four of a Kind.
Vier gelijkwaardige kaarten.
Bij meerdere ‘Four of a Kind’-handen beslist de 
hoogste combinatie.

Straight Flush.
Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort.
Bij meerdere ‘Straight Flush’-handen beslist 
de hoogste kaart.

Royal Flush.
Aas, Heer, Vrouw, Boer en Tien van dezelfde soort.

De ‘kicker’ is de kaart die wordt gebruikt om te
bepalen wie bij een gelijke combinatie heeft
gewonnen.
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De rangorde van de kaartsoorten.
•Schoppen,

•Harten,

•Ruiten,

•Klaveren.

Texas Hold’em High.
Bij Texas Hold’em ontvangt iedere speler twee 
gesloten kaarten. Vervolgens worden in het midden
van de tafel in totaal vijf kaarten open gelegd. 
De spelers maken nu een zo hoog mogelijke combi-
natie van maximaal vijf kaarten uit de twee eigen
en/of de vijf open kaarten.

Hoe verloopt Texas Hold’em High? 
Voor Texas Hold’em High geldt een maximum van
tien spelers. De kaarten worden door de croupier
geschud. Per spel verschuivend krijgen de spelers om
beurten een button (de zogenoemde ‘Dealer-button’). 
Deze Dealer-button markeert vanaf welke spelers-
plaats het bewuste spel van start gaat. De eerste
kaart wordt altijd gegeven aan de eerste speler die
direct links van de Dealer-button zit.

De beginpositie van de Dealer-button wordt door
middel van een loting vastgesteld.

1. Blinde inzetten.
Voordat de kaarten worden gedeeld, moet de eerste
speler die direct links van de button zit, een verplichte
inzet plaatsen, de zogenoemde ‘kleine blinde inzet’ (A). 
De speler die direct links van de kleine blinde inzet zit,
moet vervolgens ook een verplichte inzet plaatsen, 
de ‘grote blinde inzet’ (B). De grote blinde inzet heeft
de dubbele waarde van de kleine blinde inzet. 

B

A
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Als een spel eenmaal is begonnen, kan elke nieuwe
speler kiezen uit de volgende twee mogelijkheden: 

•Wachten tot het zijn beurt is om de grote blinde inzet
te plaatsen.

•Meteen aan het spel deelnemen door een extra
grote blinde inzet te plaatsen. 

2. Initial deal.
De croupier geeft alle spelers één gesloten kaart 
en vervolgens ontvangen alle spelers een tweede
gesloten kaart. 

Een blinde inzet is een verplichte inzet die door
één of meer spelers wordt gedaan voorafgaand
aan de ‘initial deal’.

3. De eerste inzetronde.
De speler direct links van de grote blinde inzet komt
uit en heeft de volgende mogelijk-heden: fold, 
call of raise (zie toelichting op pagina 14). Zodra alle
spelers hun mogelijkheden hebben uitgevoerd en
alle inzetten zijn gedaan, verzamelt de croupier 
alle inzetten in de zogenaamde ‘pot’.

4. Fold, Call, Raise, Check en Bet.
Bij de volgende inzetrondes zal de eerste actieve
speler die links van de button zit, de eerste actie
moeten maken. (Een actieve speler is een speler die
blijft meedingen naar de pot.) Deze heeft daarbij de
volgende mogelijkheden: check, bet of fold. Als de
eerste speler checkt, hebben de volgende spelers
ook de mogelijkheid om te checken. Als een 
speler een inzet plaatst, hebben de andere spelers
de volgende mogelijkheden: call, raise of fold. 

Fold De hand opgeven.
Call Meegaan met de inzet van een 

andere speler.
Raise Een inzet die verhoogd wordt.
Check Afzien van inzetten.
Bet Een inzet plaatsen.
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de croupier één open kaart rechts van de flop. 
Deze vierde kaart wordt ook wel de ‘turn’ genoemd.

7. De derde inzetronde.
De derde inzetronde begint opnieuw bij de eerste
actieve speler links van de button. De croupier klopt
minimaal één keer met zijn knokkels op de tafel, 
verbrandt de bovenste kaart van het deck en stopt
deze bij de overige verbrande kaarten. Ook nu wordt
weer één open kaart aan de open kaarten toegevoegd.
In totaal liggen er nu vijf open kaarten in het midden
van de tafel. Deze vijfde kaart heet ‘the river’.

Als een speler kiest voor ‘fold’, worden diens
kaarten verzamelt in de zogenaamde ‘muck’. 
Dit is de plek op de tafel waar alle opgegeven
handen worden neergelegd.

5. Flop.
Als de eerste inzetronde afgelopen is en de croupier
alle inzetten heeft verzameld, klopt hij minimaal één
keer met zijn knokkels op de tafel. Vervolgens 
‘verbrandt’ hij de bovenste kaart van het deck en
legt deze gedeeltelijk onder de chips van de pot.
Vervolgens worden drie kaarten gesloten op elkaar
in het midden van de tafel gelegd. Dan draait de
croupier ze tegelijk open en legt ze naast elkaar. 
De nog actieve spelers hebben nu elk vijf kaarten 
in totaal: twee eigen kaarten en drie gezamenlijke
kaarten open op de tafel. 

6. De tweede inzetronde.
De tweede inzetronde begint bij de eerste actieve
speler links van de button. De croupier klopt 
minimaal één keer met zijn knokkels op de tafel, 
verbrandt de bovenste kaart van het deck en stopt
deze bij de eerste verbrande kaart. Vervolgens legt
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8. De vierde, laatste inzetronde en de ‘showdown’.
Opnieuw begint de inzetronde bij de eerste actieve
speler links van de button. De speler die de beste
combinatie kan maken door gebruik te maken van
de vijf open kaarten op de tafel en de twee in zijn
hand, heeft gewonnen en wint de pot. Indien twee of
meer spelers de beste hand hebben, wordt de pot
onder deze spelers opgesplitst, waarbij iedere speler
een gelijk deel van de pot krijgt. De commissie van
5% wordt voorafgaande aan de uitbetaling ingehouden
door de croupier. Een speler kan nu op drie manieren
een pokerhand vormen, en wel via:
a. Twee van de kaarten van de speler + drie van de

open kaarten.
b. Eén van de kaarten van de speler + vier van de

open kaarten.
c. Geen van de kaarten van de speler: de vijf open

kaarten.

Bij de showdown moet een speler de beide eigen
kaarten openen, ongeacht welke van de drie 
bovengenoemde mogelijkheden de speler gebruikt.

Nadat de pot aan de winnaar van het spel is 
toegekend, schuift de croupier de button één 
positie verder met de klok mee. De kaarten 
worden verzameld en opnieuw geschud en de 
nieuwe speelronde kan beginnen. Tijdens het 
schudden wordt aan de spelers die de blinde 
moeten plaatsen, verzocht om dit te doen.

Wist u dat er aan de Pokertafel alleen Nederlands,
Engels of Duits gesproken mag worden?
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Omaha Hold’em High.
Omaha Hold’em High is een andere bekende
Pokervariant. Bij Omaha Hold’em High ontvangt 
iedere speler vier gesloten kaarten. Vervolgens 
worden in het midden van de tafel in totaal vijf 
kaarten open gelegd. De spelers maken nu een zo
hoog mogelijke combinatie van maximaal vijf 
kaarten uit twee van de vier eigen en drie van de 
vijf open kaarten.

Hoe verloopt Omaha Hold’em High?
Voor Omaha Hold’em High geldt een maximum van
negen spelers. De overige bepalingen voor het 
spelen en dealen van Omaha Hold’em High zijn 
hetzelfde als die van Texas Hold’em High, zij het 
met twee uitzonderingen:

•Aan alle spelers worden vier in plaats van twee
gesloten kaarten gegeven.  

•Alle spelers moeten twee van hun eigen kaarten
gebruiken plus drie van de vijf open kaarten 
(de zogenoemde ‘board cards’) om een Pokerhand
van vijf kaarten te vormen.

Casinolegende.
Het meest beroemde casino is ongetwijfeld dat van
Monte Carlo. Als geen ander was en is dit casino 
dé speeltuin voor de ‘rich & famous’. Grootheden 
als Greta Garbo, Arthur Rubinstein, de Rothschilds
en de Aga Khan bezochten hier regelmatig de 
speeltafels. Ook de huidige generatie ‘nouveau
riche’, waaronder succesvolle sportlieden en
industriëlen, weet de weg naar dit nietige rotspuntje
aan de middelandse zee te vinden. De onmiskenbare
charme van het vorstendom Monaco is overigens
niet alleen gelegen in de aantrekkingskracht van het
casino, maar heeft ook te maken met het bekende
formule-1-circuit, een wereldberoemd circusfestival
en niet te vergeten het gunstige belastingklimaat…
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Merci pour les employés.
Het is in de casinowereld algemeen gebruik om bij
winst – of voor geboden tafelservice – de croupier
een fooi te geven. Uw gebaar wordt zeer op prijs
gesteld en dat merkt u doordat de croupier u
bedankt middels het klassieke “Merci pour les
employés” oftewel “Bedankt namens het personeel”.
De croupier deponeert de fooi in de tronc, dat is een
speciale bus in de tafel. Deze fooi is een deel van
het beloningssysteem van de casinomedewerkers. 

Wilt u als een echte casinokenner overkomen, zeg
dan op het moment dat u de croupier tipt: “Stukje
voor het personeel”. De croupier zal dit direct
begrijpen en het bewuste fiche met een “Merci
pour les employés” in de tronc deponeren.

Wilt u stoppen met het spel?
Heeft u Poker gespeeld en wilt u stoppen, geef dan bij
uw vertrek van tafel even aan dat uw zitplaats vrijkomt.

Ervaring of bijgeloof?
Sommige Pokerspelers hebben op tafel een 
geluksvoorwerp staan. Ze ontlenen hier kracht 
aan en het kan van alles zijn, bijvoorbeeld een 
muntstuk dat ze tijdens een behaalde overwinning
toevallig op zak hadden, of een beeldje. Soms ook wil-
len spelers een bepaalde symboliek of sfeer uitstralen
via het voorwerp dat ze op tafel hebben staan. 

Om te laten zien dat een croupier niets meer in
zijn handen heeft, maakt hij, voordat hij de tafel
verlaat, met zijn handen een ‘wassende’ beweging.
Wist u overigens dat de buitenzakken op de kleding
van croupiers zijn dichtgestikt?
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Never smoke in bed or while playing Poker.

Rook nooit in bed of als je pokert.

Ernest Hemingway (1899-1961)
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www.hollandcasino.nl

Niet alle spelregels zijn in deze brochure verwerkt.
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor een
spelweergave op hoofdlijnen. Aan deze uitgave 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het officiële Huisreglement en het Spelreglement
liggen ter inzage bij de receptie.

Entreevoorwaarden:
minimumleeftijd 18 jaar en geldige legitimatie.

Holland Casino
Afd. Marketing & Communications
Antwoordnummer 237
2130 VB Hoofddorp

Wijzigingen voorbehouden.
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