Nysa, 1 januari 2005

Weledelgeborrelde heer,
Het heeft de Dictator behaagd mij als voorzitter te benoemen van de Texas Hold
'em Poker-commissie. In deze commissie zijn tevens de heren Spit en Hofsté
benoemd.

De commissie zal daarom op vrijdag 9 september 2005 (Gr.) in het Eskafee in de
Bunker in Eindhoven een pokeravond houden (aanvang rond 20:00 uur). U bent
allen uitgenodigd.

Het niet kunnen pokeren is geen excuus om niet mee te doen. Het spel is snel
onder de knie te krijgen. De regels zijn als volgt:
-

de deler wisselt per ronde met de klok mee en wordt gemarkeerd met een
fiche
de speler links van de deler moet de "kleine blinde inzet" inzetten, de
speler daar links naast de "grote blinde inzet"
de deler geeft iedereen twee kaarten (blind)

-

er volgt een inzetronde waarin men kan passen, verhogen of stoppen; de
biedronde stopt als een volle ronde niemand heeft verhoogd (maximaal
mogen drie rondjes gemaakt worden)
de dealer legt de 'flop' neer in het midden d.w.z. drie open kaarten
er volgen nu steeds biedrondes en het bijplaatsen van een kaart in het
midden (totaal vijf); bij de vierde en vijfde kaart is de maximale inzet per
keer verdubbeld
elke speler mag een hand samenstellen van vijf kaarten met nul tot twee
kaarten uit zijn eigen hand en drie tot vijf kaarten uit het midden
na alle biedrondes heeft degene met de beste hand gewonnen (van laag
naar hoog: 'rommel', one pair, two pair, three of a kind, straight, flush, full
house, four of a kind, straight flush, royal flush); het laten zien van de
kaarten heet de 'showdown'

Na een paar proefspelletjes zal dit allemaal snel duidelijk worden. Mocht het
echt niet lukken dan kan men natuurlijk ook bier drinken en meekijken met de
rest.

Het is handig vooraf te weten hoeveel mensen er zullen meespelen. Vandaar het
verzoek om je vooraf aan te melden via telefoon (06-50671458) of (bij voorkeur)
via e-mail: texas@nargileh.nl
Vermeld ook even of je stokken kaarten en/of fiches hebt en die mee kunt
nemen.
Met borrelende groet,
Namens de Texas Hold 'em-commissie,

Walter Belgers
texas@nargileh.nl

