
 

 

ULTIMATE TEXAS HOLD’EM POKER 

 

INZETRONDE: 

 

• Verplichte inzet op ante en blind min €5 - max €50 ( deze inzetten moeten gelijk zijn) 

• Bonus inzet op trips kan maar niet verplicht ( moet niet idem zijn aan ante/blind minimum €5 

– max €50) 

• Er worden 5 gemeenschappelijke kaarten face down gedeeld 

• Elke speler krijgt van L naar R 2 holecards, als laatste krijgt de croupier 2 kaarten. 

• Elke speler kan nu beslissen om wel of niet in te zetten op PLAY. Dit moet dan 3 of 4x de 

blind inzet bedragen. Speler kan ook checken. 

• De FLOP wordt nu gedraaid. Elke speler die in de voorgaande ronde nog niet ingezet heeft op 

PLAY, kan dit nu doen met 2x de blind inzet. Speler kan ook checken. 

• Nu worden de TURN en de RIVER gedraaid. Elke speler die in de voorgaande ronde nog niet 

ingezet heeft op PLAY, kan dit nu doen met 1x de blind inzet. Spelers die dit niet doen 

FOLDEN en hun inzet op ante en blind wordt weggenomen. Trips wordt toch uitbetaald 

indien minimum 3 of a kind. Zoniet wordt inzet eveneens weggenomen. 

 

UITBETALING: 

 

• Dealer heeft MINDER dan 1 pair: 

 

- Alle inzetten op de ante worden onmiddellijk aan de spelers teruggegeven. 

 

- Speler heeft hogere hand : 

“play” inzet uitbetalen aan 1/1, blind wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens 

een “straat” is. Dit zal gebeuren volgens de uitbetalingstabel. Indien de hand minder dan 

een “straat”is blijft de blind gewoon staan (= push) 

 

De “trips” wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens 3 dezelfde kaarten bevat, 

zoniet wordt deze inzet weggenomen. 

 

- Speler heeft lagere hand : 

inzetten op play en blind wegnemen.  

De “trips” wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens 3 dezelfde kaarten bevat, 

zoniet wordt deze inzet weggenomen. 

 

 

 

 

 

 



• Dealer heeft MINSTENS 1 pair: 

 

- Speler heeft hogere hand;   

“play” en “ante” betalen  aan 1/1. 

De blind wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens een “straat” is. Dit zal gebeuren 

volgens de uitbetalingstabel. Indien de hand minder dan een “straat”is, blijft de blind 

gewoon staan (= push) 

De “trips” wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens 3 dezelfde kaarten bevat, 

zoniet wordt deze inzet weggenomen. 

 

- Speler heeft lagere hand : 

play, ante en blind wegnemen.  

De “trips” wordt enkel uitbetaald indien de hand minstens 3 dezelfde kaarten bevat,  

zoniet wordt deze inzet weggenomen. 

 

 

• EGALITEE 

 

- Indien de speler en de dealer dezelfde hand hebben blijven de inzetten op play, ante  

(indien dealer geen 1 paar, zoniet werd de ante reeds terug gegeven) en blind staan en 

wordt enkel de inzet op trips uitbetaald indien deze minstens 3 dezelfde kaarten bevat, 

zoniet wordt deze inzet weggenomen. 

 

 


