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TEXAS HOLD’EM POKER - CASH GAME 
 
Elke speler krijgt bij de beginronde twee kaarten die enkel door hemzelf gezien 
kunnen worden. Daarnaast zijn er vijf gemeenschappelijke kaarten. De winnaar is 
diegene die de hoogste combinatie kan voorleggen tussen de twee eigen kaarten en 
de vijf kaarten die op tafel liggen. Het spel kan ook eerder worden gewonnen indien 
alle ander spelers verzaken aan het spel voor het einde van de laatste inzetronde. 
Flops, Turn, Rivers, Blinds... termen die u al gauw als een echt pro pokerspeler in de 
mond zult nemen. Zin om u even in een rasechte James Bond scène te wanen? 
Neem gerust plaats, op normale speeldagen bedraagt de buy-in slechts € 50! 
 
 
INSCHRIJVINGEN 
Dagelijks vanaf 20u (inschrijving open vanaf 19u) 
Tafel 1: 
Small Blind = €1 
Big Blind = €2 
Buy-in €50, maximum €400 
 
Tafel 2: 
Small Blind = € 2 
Big Blind = € 4 
Buy-in € 100, maximum € 800 
 
De rake op cash games bedraagt 5% met een cap van 20€ voor een tafel met blinds 
1€ - 2€ (dus pot boven de 400€ wordt ook slechts 20€ afgehouden). 
De rake op cash games bedraagt 5% met een cap van 25€ voor een tafel met blinds 
2€ - 4€ (dus pot boven de 500€ wordt ook slechts 25€ afgehouden). 
De flop wordt niet gelegd: geen rake. 
Pot minder dan 10€: geen rake. 
Split pot: geen rake. 
Side pot: eerst rake van main pot, daarna van de side pot. 
Inschrijven voor de cash game kan enkel ter plaatse en dit vanaf 19u 
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REGLEMENT 
 
 
SPELVERLOOP 
Zie de brochure met speluitleg, welke ter beschikking is in de speelzaal. 
 
 
ALGEMENE REGELS 
- de beslissingen van de directie zijn bindend 
- het huis heeft het recht om de reglementen niet na te leven indien dit in het belang 
van het spel is 
- telefoneren aan de speeltafel is niet toegestaan 
- de directie heeft het recht bepaalde spelers te verbieden op hetzelfde moment aan 
dezelfde tafel te spelen 
- iedere samenwerking tussen spelers onderling is verboden 
- het inwendig reglement ligt ter inzage bij de verantwoordelijke 
 
 
INWENDIG REGLEMENT 
 
De kaarten 
1. De kaarten moeten steeds zichtbaar zijn voor de croupier en de andere spelers. 
2. Het is spelers niet toegestaan hun kaarten te tonen aan elkaar en/of aan 
toeschouwers. 
3. Elke speler die, op het einde van het spel, één of beide kaarten toont aan een 
andere speler, is hierdoor verplicht om deze ook te tonen aan alle spelers. 
4. Een speler met teveel of te weinig kaarten wordt uitgesloten van het spel. 
5. Een kaart die omgekeerd in het spel kaarten zit, blijft zo zitten. Indien deze kaart in 
het spel komt, wordt deze gemengd met de resterende kaarten. Deze regel geldt 
voor de eerste kaart van de FLOP, voor de TURN en RIVER kaart. Deze regel geldt 
niet indien er al twee of drie kaarten gedeeld zijn van de FLOP; in dit geval wordt 
deze kaart toegevoegd aan de FLOP en zal de big blind niet meer kunnen worden 
verhoogd. 
6. Indien de croupier een kaart onthult alvorens alle spelers hebben ingezet, wordt 
deze kaart gemengd met de resterende kaarten (zelfde procedure als onder punt 5). 
7. Een speler die per ongeluk één of beide kaarten onthult, mag in het spel blijven 
maar kan voor de rest van het spel enkel volgen (CALL). Hij zal erop gewezen 
worden dat hij bij een volgend identiek incident een volledige buttonronde niet zal 
ingedeeld worden. 
8. Een speler die opzettelijk één of beide kaarten onthult, mag in het spel blijven 
maar kan voor de rest van het spel enkel volgen (CALL). Hij zal een volledige 
buttonronde niet ingedeeld worden. 
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9. De speler die aanspraak maakt op de pot dient voorafgaandelijk zijn beide kaarten 
te tonen. Bij het WEIGEREN om de beide kaarten te tonen zal de hand als fold 
beschouwd worden ten voordele van de nog hoogste ‘live hand'. 
10. Een speler, die heeft ingezet, maar zijn kaarten heeft weggegooid omdat hij 
verkeerdelijk denkt dat hij de enige overgebleven speler is, mag zijn kaarten 
terugnemen op voorwaarde dat zijn kaarten geen enkele andere kaart geraakt 
hebben en op voorwaarde dat zijn hand met zekerheid kan aangetoond worden. 
 
Het inzetten 
11. Elke inzet van speeljetons over de actielijn, die aangegeven is op de speeltafel, 
wordt beschouwd als bindend. 
12. Alle speeljetons moeten duidelijk zichtbaar op de tafel liggen. Deelname aan het 
spel met andere speeljetons is niet toegestaan. 
13. Er dient te worden ingezet in één opeenvolgende beweging. Het terugkeren om 
jetons bij te halen of het onderbreken van het inzetten ‘string betting' is niet 
toegestaan. 
14. Elke speler wordt geacht te weten hoeveel de inzet bedraagt. Indien een speler 
evenwel verkeerd inzet, gelden de volgende regels : 
- indien de inzet minder dan 51% bedraagt van het bedrag dat nodig is om te volgen 
heeft de speler de keuze om bij te leggen of zijn inzet terug te nemen en te passen. 
- indien de inzet minstens 51% meer bedraagt dan de inzet nodig om te volgen 
(CALL), wordt dit beschouwd als een RAISE en moet de speler bijpassen tot het 
nodige bedrag 
- indien de inzet minder dan 51% meer bedraagt dan de inzet nodig om te volgen 
(CALL), moet de speler de inzet laten staan en wordt dit beschouwd als een CALL 
- indien de fout gevolgen heeft voor de inzet van de volgende speler, dan moet de 
speler ofwel het verschil bijleggen ofwel passen met verlies van de oorspronkelijke 
inzet. 
15. De inzetten van spelers die spelen vóór hun beurt, blijven in de pot. Bovendien 
mogen deze spelers tijdens deze inzetronde hun inzet niet verhogen. 
16. Mondelinge aankondigingen, zoals CALL, RAISE, PASS or ALL IN, zijn steeds 
bindend. 
17. Een inzet van een speeljeton zonder mondelinge aankondiging, wordt 
beschouwd als een CALL, zelfs indien de speeljeton van een hogere waarde is dan 
nodig. Een inzet van meerdere speeljetons zonder mondelinge aankondiging, wordt 
beschouwd als RAISE. 
18. Bij een RAISE bedraagt de inzet minstens het dubbele van de voorgaande inzet. 
19. Spelers met onvoldoende jetons (UNDER RAISE) kunnen niet uitgesloten 
worden uit de pot. Zij mogen hun resterende jetons tegelijk inzetten (ALL IN). 
Vervolgens zal er een side pot worden gevormd voor de andere spelers. 
 
Overige bepalingen 
20. Spelers moeten aan de tafelwaarde voldoen wanneer ze een tafel vervoegen. 
21. Een speler die plaatsneemt aan een tafel waar het spel reeds bezig is, is 
verplicht om het bedrag van de BIG BLIND in te zetten. 
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22. Een buy-in gebeurt nooit tijdens het spel zelf. 
23. Bij meerdere winnaars, wordt de pot onder alle winnaars verdeeld. 
24. Een speler mag op elk ogenblik de tafel verlaten. 
25. Een speler mag de tafel verlaten voor een korte pauze (maximum 10 minuten) 
maar moet hierbij zijn speeljetons op de tafel laten staan. Indien de speler binnen de 
10 minuten niet terugkeert aan tafel, worden zijn speeljetons voor hem bewaard en 
wordt zijn plaats aan de tafel ingenomen door de volgende speler. 
26. Een speler die zich in een cash game niet aan tafel bevindt zal niet ingedeeld 
worden. Indien hij hierdoor zijn blinds mist zal hij moeten wachten om ingedeeld te 
worden tot hij aan de beurt is om de blinds te betalen, tenzij hij alsnog zijn blinds 
inzet. De small blind gaat in de pot, de big blind is live en telt mee als call. 
27. De verantwoordelijke opent en sluit de tafel. De tafel wordt gesloten nadat 
voorafgaandelijk de laatste hand werd aangekondigd. 
28. Een speler die de spelregels niet naleeft, kan worden uitgesloten van deelname 
aan één of meerdere inzetrondes of worden uitgesloten van het spel. 
 


