
De belangrijkste tabellen 

 

De cijfers die jij moet kennen, vatten we samen in tabellen. 

Zonder overdrijven: deze cijfers moet je kennen, want aan de 

tafel heb je ze in elke hand nodig. 

 

 

Jouw starthand 

 

%  Pre-flop 

50 1 kans op 2 AK pre-flop > hit A of K 

24  Suited kaarten  

16  A  

9 1 kans op 10 Beide kaarten J of hoger 

6  Pocket pair pre-flop 

4  Suited connectors  

2  AA, KK, QQ of JJ  

1  AA of KK  

0.5  AKs 

0.004 1 kans op 

2.500 

AA vs KK heads-up 

   



Wat brengt de flop? 

 

%   

58 2 kansen op 

3 

5 spelers in de hand, 1 van heeft 

een aas, en de flop brengt er nog 

1 

32  De flop levert een pair op, met 

een van jouw beide handkaarten 

23  2 spelers in de hand, 1 van heeft 

een aas, en de flop brengt er nog 

1 

12  Jouw pocket pair zal verbeteren 

tot trips 

11 1 kans op 10 Jouw suited startkaarten zien 

twee kaarten in dezelfde soort op 

de flop 

 

   

 



Post-flop 

 

%   

43 1 kans op 2 Inside straight draw + 2 

overkaarten worden op turn of 

river ofwel een straight of een 

paar 

39  Inside straight draw + pair 

worden ofwel een straight of two 

pair 

30  Runner runner flush + 2 

overkaarten worden ofwel een 

flush of een paar 

20  Runner runner flush + inside 

straight draw worden ofwel een 

flush of een straight 

17  Runner runner flush en 1 

overkaart worden ofwel een flush 

of een paar 

13 1 kans op 10 De kans dat jouw aas op turn of 

river nog hit 

 

   

 

 



Outs Kans op 

succes 

Voorbeeld 

15 54% Combodraw: draw op straight + 

flush 

14 51%  

13 48%  

12 45%  

…   

9 35% Draw op flush 

8 31% Open ended straight draw 

(OESD) 

…   

6 24% Two pair wordt full house 

6 24% Twee overkaarten worden een 

paar op de river 

4 16.5% Inside straight draw 

3 12.5%  

2 8.5% Jouw pair na de flop wordt trips 

1 4.3% Trips worden quads 

1 4% Runner runner flush 

1/2 1.5% Runner runner straight 

 

 

 


