
Hold’em Slang 

 

Bijnamen starthanden 

A-A – Pockets rockets, bullets 

A-K – Big Slick, Anna Kournikova 

A-J -- Ajax  

K-K – Cowboys  

K-Q – Marriage  

K-J – Kojak  

K-9 -- Canine (hond) 

Q-Q – Dames, divas, ladies, Hilton sisters, Siegfried & Roy  

Q-J – Maverick, Oedipus Rex (koningin en haar zoon)  

J-J – Jacks, Jokers, Hooks  

J-9 – T.J. Cloutier (bekend Amerikaans pokerspeler) 

J-5 – Jackson Five, Motown  

10-2 – Doyle Brunson (bekend Amerikaans pokerspeler)  

9-9 – Meat hooks  

8-8 – Snowmen  

7-7 – Hockey sticks, walking sticks  

7-2 – The Hammer 

6-6 – Route 66  

5-4 – Jesse James (z’n Colt .45)  

4-4 -- Sailboats  

2-2 – Ducks 

 



De woordenschat van poker 

De Engelse termen worden niet tussen aanhalingstekens gezet, 

om de leesbaarheid in deze woordenlijst te bevorderen. 

 

 

3-bet (4-bet, …): 3-betten is een trendy term, die aangeeft dat 

jij pre-flop een re-re-raise maakt. In theorie kan je pre-flop 

enkel 3-betten met AA, KK of AK. Met de nuts overweeg je een 

4-bet, op weg naar de all-in. 

Action: De actie in de hand, zoals fold, bet of raise. 

Active: Een speler die active is, doet nog mee in de hand. Een 

active player is dus niet het tegenovergestelde van een passive 

player, die weinig handen speelt. 

Add on: In een toernooi met rebuy wordt vaak de mogelijkheid 

geboden om aan het einde van de rebuy-periode een eenmalige 

‘add on’ te doen, namelijk de aanschaf van extra chips tijdens 

het toernooi. Zo’n add on is altijd optioneel voor elke speler. 

Agressive: Een speler die vaak en hoog bet, die veel handen 

speelt. 

All-in: Een speler zet al zijn chips in. Als deze speler de hand 

verliest, ligt hij uit het toernooi. 

Ante: Kleine inzet van alle spelers. Wordt gebruikt in de latere 

stadia van een toernooi, om meer chips in de pot te krijgen en 

passieve spelers in het spel te betrekken. 

ABC poker: Voorspelbaar poker. 

Aquarium: Een tafel met veel fish. 



Back door: Een hand die gemaakt wordt dankzij kaarten op 

turn en river (runner runner) krijgt de bijnaam ‘back door 

straight’ (of flush, full house, …) 

De hand die door de back door gemaakt wordt, is vaak niet de 

hand die de speler verwachtte bij de showdown te tonen. 

Bad beat: Een onwaarschijnlijke wending in een hand, waarbij 

een speler die kansloos geacht werd alsnog wint. De hand die 

favoriet was om de hand te winnen, wordt op de river geklopt 

door een speler die z’n draw maakt. 

Bankroll: Het geld dat jij aan jouw hobby besteedt. 

BB & SB: Big blind en small blind 

Belly buster (zie: inside straight draw): Een double belly buster 

is een straight met twee ontbrekende kaarten. Voorbeeld: T-

876-4. 

Bet: Als eerste chips inzetten. 

Bet the pot: Evenveel chips inzetten als er in de pot zitten. 

Betting round: De opeenvolging van checken, betten, callen, 

raisen, re-raisen en folden. 

Bicycle: Zie: Wheel. 

Big Blind: Twee spelers doen in de eerste van de vier 

inzetrondes een verplichte inzet, waarbij de grootste inzet 

gemaakt wordt door de speler die twee plaatsen links van de 

deler zit. 

Big blind special: Aan jouw passieve tafel limpt iedereen, zelfs 

de SB. Als BB kreeg je 72. De flop: 762 regenboog. Een BB 

special: jij flopt top en bottom pair.  



Big stack: Een grote stapel chips. Ook de bijnaam voor een 

speler met veel chips. 

Blank: Een kaart op flop, turn of river waarmee niemand 

geholpen wordt. 

Blinds: Twee spelers zijn verplicht om elke hand in te zetten, de 

small blind (SB) en de big blind (BB), meestal het dubbele van 

wat de small blind inzette. 

Bluff catcher: Na de river probeert een speler die weet dat hij 

de pot zal verliezen soms nog iets. De andere spelers weten 

dat, maar ze hebben een ‘bluff catcher’ nodig, een hand die 

sterk genoeg is om vaak te winnen. 

Board (of community cards): De kaarten op tafel. 

Boat: Full-house 

Bottom pair: Je maakt een pair met de laagste kaart op tafel. 

Bounty: In toernooien wordt soms met bounty gespeeld, een 

beloning die op het hoofd van een of meerdere spelers staat. 

De bounty is vaak een cash bonus. 

Broadway: De hoogste straight: AKQJT. 

Bubble boy: De speler die in een toernooi net buiten het geld 

eindigt. 

Bullet: Bijnaam voor de aas. 

Bully: Een speler die controle over de tafel wil krijgen, vaak 

door agressief te betten 

Burn: Voor de flop, turn of river wordt een kaart geburnd. Op 

deze manier wordt vermeden dat iemand de bovenste kaart 

van het deck herkende en er daarna z’n voordeel mee doet. 



Button: De laatste positie aan tafel. 

De dealer button is een schijfje dat doorgegeven wordt, om aan 

te geven wie de dealer is in de hand. 

Call: Voldoende chips of geld in de pot leggen om de bet of 

raise van een andere speler te evenaren. 

Check: Een speler die geen actie neemt, checkt. Indien actie 

genomen werd in de hand, moet de speler ook actie nemen, 

dwz callen, raisen of folden. 

Check-raisen: Checken, in de hoop dat de speler achter jou zal 

betten (in een poging tot bluf). Een flop die zich leent tot een 

check-raise kan een ongevaarlijk bord zijn (drie lage kaarten) 

of een gevaarlijk bord (hoge kaarten, flush draw, straight 

draw). Een speler die een straight of flush flopt, overweegt om 

te check-raisen. 

Chip leader: De speler met de hoogste stapel chips. 

Chip race: In een toernooi stijgen de blinds, zodat chips met de 

laagste waarde nutteloos worden. De spelers kunnen afspreken 

om ze in te ruilen. Elke speler die nog een of meerdere chips 

met deze lage waarde overhoudt, krijgt een kaart. De hoogste 

kaart krijgt alle chips en ruilt ze in. 

Coin flip: All-in race naar de showdown, vaak AK tegen een 

pocket pair, waarbij beide handen ongeveer 50% kans maken 

om de hand te winnen. Het pocket pair ligt een beetje voor.  

Cold call: Een speler maakt de call, nadat zijn bet werd 

ge(check)raised. 

Connected: Opeenvolgende kaarten 



Continuation bet (of c-bet): De pre-flop aggressor plaatst als 

eerste een bet na de flop.  

Counterfeit: Een counterfeit kaart op tafel maakt jouw hand 

slechter. Voorbeeld: jij flopt een set zevens, doch na flop 567 

en turn 8 legt de river 9 een straight op tafel: 56789. De enige 

kaart die de tafel verbetert is een 10, dus jouw set is plots 

waardeloos. 

Cut-off: De voorlaatste positie aan tafel, rechts van de button. 

Dead card: Een kaart die niet legaal gespeeld werd of kan 

worden. 

Dead money: Term die gebruikt wordt in een pot met meerdere 

spelers. Al het geld of de chips die ingezet werden door spelers 

die niet meer in de pot zitten, is dead money. Ook blinds of 

ante van spelers die folden is dead money. 

Dominerende hand: AK domineert AQ en elke andere hand met 

Ax. Als een aas valt, wint de beste kicker. Zelfs als de lagere 

kicker valt, is er tot de river kans dat de andere hand alsnog 

wint (indien de hogere kaart valt) of dat er gesplit wordt (als er 

op tafel een hoger paar komt).  

Donk: Het is heel leuk om 7-2 een stel azen te kloppen en het 

is een van de redenen waarom je pokert, om de rush te voelen 

van het spelen met slechte kaarten en vanuit een onmogelijke 

positie toch de hand te winnen! 

Noem het niet poker, wat jij doet. Jij speelt voor de lol. 

Double up: Verdubbelen van de chip stack. 

Draw: Jij moet je (winnende) hand nog maken. 



Drawing dead: Er is geen enkele kaart die jou nog kan redden.  

Expected value (of EV): De verwachte waarde van een 

beslissing of een hand. De meeste starthanden hebben een 

negatieve EV, dus de kans is groter dat ze verliezen, ze hebben 

hulp nodig van de flop. 

De speler die vaak slechts pot odds negeert, maakt calls met 

een negatieve EV. Op lange termijn mag hij niet verwachten 

om met poker iets te verdienen. 

Family pot: Alle spelers die aan tafel zitten, blijven in de hand. 

Met 10 spelers aan tafel wordt een hand met 8 of 9 spelers in 

de pot ook een family pot genoemd.  

Final table: Een toernooi loopt ten einde: alle overblijvende 

spelers zitten aan de final table. 

Fish: Slechte speler. 

Flat call (of gewoon call): Genoeg chips in de pot leggen om de 

bet van een andere speler te evenaren. 

Floating: een bluf voor gevorderden, gespreid over twee 

ronden. Een speler heeft de flop gemist en maakt toch een call 

(= float), nadat de pre-flop agressor de c-bet maakt. Indien de 

agressor na de turn checkt, reageert de speler met een grote 

bet. 

Flop: De drie kaarten die tegelijkertijd open op tafel worden 

gelegd door de dealer. 

Flush: Vijf kaarten in dezelfde soort. 

Fold (of muck): De hand neerleggen. 



Free card: Toestaan dat de dealer de volgende kaart neerlegt 

zonder dat de tegenstanders er voor hoeven te betalen. De 

laatste speler die spreekt in een ronde beslist of zijn 

medespelers de kaart gratis zien of niet. 

Full-ring: aan een full-ring cash-game tafel zitten 9 of 10 

spelers. 

Gap-concept: Een speler heeft een betere hand nodig om een 

raise te callen dan om de pot zelf te openen. Dit verschil wordt 

de gap genoemd. 

Gutshot draw: Zie ‘inside straight draw’.  

Hammer: Als antwoord op een heel grote bet of raise opnieuw 

de inzet flink verhogen. 

Heads up: Twee spelers blijven over in een hand of een 

toernooi. 

High card: Soms (heel soms) kan een hand gewonnen worden 

met de hoogste kaart, omdat niemand een pair heeft. 

Hit: Na de flop, turn of river paart een van de kaarten in jouw 

hand met de tafel. 

Hole cards: De kaarten die enkel jij kan zien, jouw starthand. 

Vandaar de term: hole cam, de camera die de twee kaarten in 

jouw hand ziet. 

Implied odds: Zie Pot odds. 

Inside straight (draw): Jij hebt een kaart nodig om een straight 

te maken en jammer genoeg is het de kaart in het midden. 

Voorbeeld: na de river ligt er 1097 op tafel en jij hebt J en/of 6, 

dus de 8 ontbreekt. 



In the money: De spelers die in het toernooi overblijven, 

ontvangen allen een deel van het prijzengeld. Zij eindigen in 

the money. 

Kicker: De vijf beste kaarten vormen de winnende hand, dus 

als het bord AQQQ2 is en beide spelers hebben een A, dan is de 

andere kaart in hun hand (de kicker) niet van belang. Echter, 

als het bord QQQ72 is en beide spelers hebben een A (en geen 

7 of 2, voor een full house), dan is de kicker wel van belang. De 

beste hand is dan QQQ + A + de beste kicker. 

Lay-down: Een mooie hand wegleggen. 

Limpen: Een speler die in de pot limpt, betaalt pre-flop de BB. 

Hij heeft (in het beste geval) een middelmatige hand, hij is op 

zoek naar een gezellig potje. Indien hij dacht dat de andere 

spelers actie zouden nemen, zou hij niet gelimpt hebben. Als ze 

toch raisen, dan is zijn limp een manier van besparen, want hij 

is slechts 1BB kwijt. Limpen is meestal een teken van zwakte. 

In 90% van de gevallen verlies je deze inzet, vermits een 

andere speler die van plan was te raisen, nu nog meer 

gemotiveerd is om dat te doen en zelfs er een schepje bij zal 

doen.  

Live cards: Wanneer je heads-up tegen een speler staat, 

wellicht all-in, dan hoop je twee live cards te hebben, dwz twee 

kaarten die verschillen van de kaarten van je tegenstander. Ze 

mogen lager zijn (AQ vs KJ of JT), want als ze verschillen, 

maak je een kans. 



Loose agressive: Je speelt met zowat alle 169 startcombinaties, 

omdat je dankzij agressief betten en raisen spelers met betere 

handen uit de pot duwt. Op deze manier kan je snel veel chips 

verzamelen en ze even snel weer verliezen. 

Loose passive: Je speelt afwachtend, uit gebrek aan ervaring 

en/of durf. Je maakt een call wanneer je zou moeten raisen, je 

fold wanneer je zou moeten callen: jij wordt gecontroleerd. 

Made hand: Een hand die de kaarten op tafel niet nodig heeft 

om te verbeteren, om te winnen. 

Maniac: Een loose aggressive speler. 

Metagame: Meta is Grieks, en betekent ‘voorbij’. Een voorbeeld 

van een metagame strategie: bewust los beginnen aan een 

cash game sessie, zodat tegenstanders jou als fish 

bestempelen, om dan na een kwartier van versnelling te 

veranderen en heel strak te spelen. Je lokt iemand in de val, 

wint veel chips en je staat op. 

Middle pair: Jij maakt een pair met de 2e hoogste kaart op de 

tafel. 

Minimum buy-in: Aan een cash game kan je deelnemen indien 

je de minimum buy-in doet. 

Monster: Een bijzonder sterke hand. 

Muck: Een speler verkiest om z’n kaarten meteen aan de dealer 

te geven bij de showdown. Hiermee verliest hij automatisch de 

hand. Hij wil vooral vermijden dat de anderen zien met welke 

hand hij speelde, dus wellicht speelde hij naar een draw. 



Nuts & second nuts: De beste hand & de hand die door een 

enkele hand geklopt kan worden. 

Off-suit: De starthand bestaat uit twee kaarten van 

verschillende soorten. 

Open-ended (straight): Een straight die aan boven- of 

onderkant voltooid kan worden. 

Outs: De kaarten die jij nodig hebt om de winnende hand te 

maken. 

Overcall: Elke speler die een call maakt nadat een andere 

speler dat deed, maakt een zogenaamde overcall. Met een 

overcall bouwen spelers in high stakes cash games een grote 

pot, met hoge implied odds. Een beginnend speler past op 

wanneer een ervaren speler een overcall maakt, vooral op een 

gevaarlijk bord, bijvoorbeeld met een paar op tafel, of met een 

s8 of flush draw. 

Overcard: Jij hebt in jouw hand een kaart die hoger is dan de 

kaarten op tafel. 

Overpair: Een overpair is een pocket pair dat hoger is dan elk 

van de kaarten op het bord. Als je na flop een overpair hebt, 

speel je even agressief als met top pair top kicker, want je 

moet er van uitgaan dat je de beste hand hebt. 

PFR: ‘pre-flop raise %’, het aantal handen waarin je actie 

neemt, in percentage. 

Pocket pair: De dealer geeft jou twee identieke kaarten. 

Post: Als je wegstapt van de tafel tijdens een toernooi, zal de 

dealer in jouw plaats jouw blinds inzetten. Hij neemt de chips 

van jouw stapel en post ze. 



Pot odds & implied pot odds: De verhouding tussen het geld in 

de pot en het geld dat jij moet betalen om verder aan de hand 

deel te nemen. Als jij 20% van een pot moet inleggen, volstaat 

(theoretisch) 20% kans om de pot te winnen. 

Bij implied pot odds probeer je in te schatten of er nog geld in 

de pot zou kunnen belanden. Als die kans groot is, worden jouw 

pot odds beter. Als jij dankzij implied odds plots minder dan 

5% van de pot moet inleggen, terwijl jij nog steeds 20% kans 

op de pot maakt, kan een call (soms) wel.  

Probe bet (of evaluation bet): Je bet om te weten waar je staat 

met jouw hand. 

Rags: Waardeloze kaarten 

Rainbow: Een mengeling van soorten. De term wordt gebruikt 

om de flop of de tafel te beschrijven, want er is geen flush 

mogelijk. 

Reverse tell: Bewust een tell tonen aan de tegenstander bij het 

inzetten, zodat die denkt dat je bluft. 

Rock: Een conservatieve speler, die pre-flop of post-flop enkel 

met de sterkste handen verderspeelt. 

Rounder (of grinder): Semi-professioneel speler die al z’n tijd in 

poker steekt en er net van kan leven, vooral aan de cash tafels 

met lage inzetten. 

Scare card: Deze kaart komt op turn of river en verbetert meer 

dan waarschijnlijk de hand van een van de spelers. Typisch is 

een A of K zo’n scare card als de flop enkel uit lage kaarten 

bestond. 



Set: Met een pocket pair in je hand en een derde kaart op tafel 

heb jij een set. Da’s veel beter dan gewone trips, waarbij het 

paar op tafel ligt en een andere speler ook trips kan hebben. 

Bovendien kan dat paar een tegenstander een full house geven. 

Short handed: Vier tot zes spelers aan tafel. 

Short stack: Een speler met weinig chips. 

Showdown: Alle vijf kaarten liggen op tafel, de laatste speler 

heeft gesproken, iedereen toont z’n handkaarten: bij de 

showdown wordt de winnaar bekend. 

Side pot: Drie spelers gaan all-in en spelen voor de (main) pot. 

Indien een van de drie spelers minder chips heeft, wordt er een 

side pot gemaakt met de chips die hij kan winnen van de 

andere twee. 

Snipen: Een sniper is een scherpschutter. Verdekt opgesteld 

kan jij met de juiste hand jouw tegenstander verrassen. 

Favoriete sniper handen zijn QJs, Q10s, J9s, 108s, … 

Split pot: Twee of meer spelers hebben dezelfde (beste) hand, 

dus zij delen de pot. 

Squeeze play: Jij zet een speler onder druk door een squeeze 

play. Stel, iemand maakt een pre-flop raise, gevolgd door een 

call van een andere speler. Dan is het aan jou, liefst van de 

button: jij maakt een fikse re-raise. De pre-flop agressor fold, 

hij staat onder druk omdat hij achter zich nog een speler heeft. 

Daarna zal vaak die andere speler folden, want hij baseerde z’n 

strategie niet op jou, wel op de oorspronkelijke initiatiefnemer. 

Stack: Stapel chips. 



Stalling: Bewust vertragen van het spel. 

Stop loss punt: je bepaalt dit punt voor je begint te spelen, dit 

is het maximum verlies dat je wil nemen. 

Stop win punt: als je dit bedrag gewonnen hebt, zal je stoppen. 

Straddle (enkel in cash games): Een speler mag zelf beslissen 

om een straddle te plaatsen, waarbij hij 2 BB inzet voor de 

kaarten gedeeld worden. Zo’n blinde raise moet door de andere 

spelers gecalled worden (of geraised). 

Het doel van een straddle is enerzijds om de pot extra te 

spekken, en anderzijds om een speler te mogelijkheid te geven 

om als laatste in actie te komen voor de flop. 

Suck out: zie bad beat. 

Suited & off-suit: Dezelfde soort vs niet van dezelfde soort. AKo 

is aas en koning van klaveren en schoppen. AKs zijn beiden van 

dezelfde soort. 

Tight agressive: Je speelt enkel met top 10 of top 20 handen, 

zodat jouw tegenstanders weten dat als jij actie neemt je 

werkelijk een goede hand hebt. Deze speelstijl is voorspelbaar, 

zodat deze speler zelden grote potten wint, tenzij hij het geluk 

heeft dat een andere speler een (minder) goede combinatie 

maakt. 

Tight passive: Je speelt enkel tophanden en toch neem je geen 

enkel initiatief. Deze speelstijl is weinig spectaculair en levert 

weinig op. Voordeel van deze spelstijl is dat de speler moeilijk 

te manoevreren is, zodat hij in toernooien redelijk ver kan 

geraken. Veel verdienen zal hij echter niet.  



Tilt: Een speler die tilt gaat, verliest z’n controle en speelt 

roekeloos. 

Top two pair: Jouw beide kaarten paren met de twee hoogste 

kaarten op tafel. 

TPTK: Top pair top kicker. 

Trap hands: Een hand die er goed uitziet, doch nooit de nuts 

kan worden. Voorbeeld: een flush met K hoog. 

Value bet: Een bet plaatsen omdat je de beste hand hebt en 

betaald wil worden door iemand die nog een kaart wil zien. 

Variance: De rol van geluk in poker. Jouw variance is het 

verschil tussen jouw resultaten op korte termijn en jouw 

verwachtingen op lange termijn (hopelijk goed, dankzij solide 

spel). Vaak wordt de term gebruikt na een hand waarin je met 

logisch en goed spel toch verliest: “Dat verlies maak je goed op 

lange termijn.” 

VPIP: ‘voluntarily put in pot’ is het percentage handen dat je 

speelde, dus het geeft aan of je tight of los speelt. 

Wet board: Op de tafel liggen gevaarlijke kaarten, niet enkel 

voor jou: veel kaarten die op elkaar volgen en/of in dezelfde 

soort. 

Wheel (of bicycle): De straight beginnend met aas en eindigend 

op 5. 

 


