
  

 

Anaconda Poker  
 
Het Kaartspel 
Een standaardkaartspel van 52 kaarten per deck, soms met één of twee jokers toegevoegd. 

 
Doel van het Spel 
Het doel van elke speler is om de pot te winnen, die alle inzetten bevat die de spelers hebben gedaan 
bij elke deal. Een speler doet een inzet in de hoop dat hij of zij de beste hand heeft, of de indruk 
geeft dat hij of zij die heeft.  In de meeste pokerversies, is de topcombinatie van vijf kaarten de beste 
hand.  
 

Het Verdelen  
Zeven kaarten worden aan elke speler uitgedeeld, één per ronde. 
 

Het Spel 
Voor de eerste inzetronde, moet elke speler zijn of haar hand nakijken, en dan zal elke speler drie 
kaarten aan zijn of haar linkerhand-speler geven. Na de eerste overhandiging, is er een inzetronde. 
Dan volgt een tweede overhandiging, elke speler geeft twee kaarten naar rechts. De tweede 
inzetronde volgt door een derde overhandiging, waarbij elke speler één kaart aan de linkse speler 
geeft. Tot slot volgt een derde inzetronde en het neerleggen van de kaarten, waarin de speler met de 
beste vijf kaarten in de hand, die hij of zij kan maken met de zeven kaarten in de hand, de pot wint. 

 
Poker Handen 
Five of a Kind – Dit is de hoogst  mogelijke hand en kan enkel voorkomen wanneer er minstens één 
wildcard is, zoals een joker. Voorbeelden van Five of a Kind kunnen zijn: vier tienen en een wildcard 
of twee Dames en drie wildcards.  
Straight Flush – Dit is de hoogst mogelijke hand, indien enkel een standaard kaartspel wordt gebruikt, 
en wanneer er geen wildcards zijn. Een straight flush bestaat uit vijf kaarten van dezelfde pip 
(kaartteken), zoals Harten 10, 9, 8, 7, 6. 
Four of a Kind – Dit is devolgende hoogste hand. Een voorbeeld: vier Azen of vier drieën. 
Full House – Deze kleurrijke hand wordt gevormd door drie kaarten van dezelfde rangorde en twee 
kaarten van een andere rangorde, zoals drie achten and twee vieren. 
Flush – Vijf kaarten van dezelfde pip (kaartteken), maar niet in volgorde, is een Flush. Bijvoorbeeld: 
Schoppen Dame, 10, 7, 6 en 2. 
Straight – Vijf kaarten in volgorde, maar niet van hetzelfde kaartteken (pip). Bijvoorbeeld: 9♥, 8♣, 7♠, 
6♦, 5♥.  
Three of a Kind – Deze combinatie bevat drie kaarten van dezelfde rangorde en twee kaarten van een 
andere rangorde, zoals drie Boeren, een zeven en een vier.  
Two Pairs – Deze hand bevat een paar van een rangorde en een ander paar kaarten van een 
verschillende rangorde, plus elke vijfde kaart van een andere rang, zoals Dame, Dame, 7, 7, 4. 
One Pair – Deze veelvuldig voorkomende combinatie bevat enkel één paar met drie andere kaarten 
van een andere rangorde. Bijvoorbeeld: 10, 10, Heer, 4, 3.  
No Pair -  Deze gewone hand bevat ‘niets’. Geen van de vijf kaarten vormen een paar, noch zijn alle 
vijf de kaarten van dezelfde pip of opeenvolgende rangorde.  Als méér dan één speler geen paar (no 
pair) heeft, worden de handen beoordeeld op de hoogste kaart, die elke hand bevat, zodat een Aas 
in de hand het wint van een Heer in de hand enzovoort. 
 


