
Texas Hold’em Woordpoker 
 
   Benodigdheden 

 per groepje 1 Woordkaartenspel van 56 kaarten 
(grammaticadidactiek.ruhosting.nl/DOT2018.html)  

 Fiches om in te zetten (bv smarties) 

 2 tot 10 spelers 
 

   Spelinstructies 
1. Elke speler krijgt een aantal fiches, er wordt een begininzet 

afgesproken (de blind, minimaal 2 fiches) en eventueel een 
maximum, en er wordt bepaald wie mag beginnen met delen (de 
button). Er wordt gespeeld met de klok mee. 

2. De eerste speler na de deler zet blind de helft van de begininzet 
(half blind), en de tweede speler zet blind de hele begininzet 
(blind). 

3. Dan krijgt iedere speler twee kaarten (de hole cards of pre-flop) 
4. Vanaf de derde speler begint het inzetten. Elke speler kan: 

o Passen (fold): de speler verliest de eventuele inzet en doet in 
deze ronde niet meer mee. 

o Meegaan (checken): de speler stort de inzet in de pot 
o Verhogen (raise): de speler verhoogt de inzet en stort die in 

de pot 
o Alles inzetten (all-in): de speler zet al zijn of haar fiches in. 

5. De ronde gaat net zo lang door tot geen speler meer wil verhogen. 
6. Dan volgen drie rondes waar achtereenvolgens drie kaarten (de 

flop), en twee keer één kaart (de turn en de river) gedraaid worden, 
en iedereen telkens weer mag inzetten. 

7. Als iedereen all-in is gegaan worden alle kaarten gedraaid en open 
op tafel gelegd. 

8. Na de laatste ronde (of als iedereen all-in is gegaan) volgt de 
showdown. Eventueel worden flop, turn en river nog opengedraaid 
(als dat niet al gebeurd is). Dan moet iedere speler zijn of haar 
hoogste combinatie (van maximaal 5 kaarten) claimen. De andere 
spelers (of een scheidsrechter) beoordelen of de combinatie 
correct is.  

9. De hoogste geaccepteerde claim wint. Bij gelijke claims wordt de 
pot verdeeld. 

  

http://grammaticadidactiek.ruhosting.nl/DOT2018.html


Hoogste combinaties 
 
1. Samengestelde vijfkaartzin: vijf kaarten waarvan een 

samengestelde zin kan worden gemaakt (Chris vertelt dat hij lacht) 
2. Enkelvoudige vijfkaartzin: vijf kaarten waarvan een enkelvoudige 

zin kan worden gemaakt (Hij denkt aan juf Chris) 
3. Vijfkaart van alleen VW, VZ, BN, WW, of ZN (VW is hoogste) 
4. Vierkaartzin: vier kaarten waarvan een enkelvoudige zin kan 

worden gemaakt (Hij denkt aan Chris) 
5. Vierkaart van alleen VW, VZ, BN, WW, of ZN (VW is hoogste) 
6. Full House: elke combinatie van driekaart en tweekaart (hoogste 

combinatie is het best) 
7. Driekaartzin: drie kaarten waarvan een enkelvoudige zin kan 

worden gemaakt (Juf Chris lacht) 
8. Driekaart van alleen VW, VZ, BN, WW, of ZN (VW is hoogste) 
9. Twee tweekaarten (hoogste combinatie is het best) 
10. Tweekaartzin: twee kaarten waarvan een enkelvoudige zin kan 

worden gemaakt (Thomas lacht) 
11. Tweekaart van alleen VW, VZ, BN, WW, of ZN (VW is hoogste) 
 
N.B.: Zinnen met verplichte leestekens of andere hoofdletters zijn niet 
toegestaan! (dus niet hij lacht “appel” of juf Appel lacht, en ook niet Lisa 
lacht, Kim huilt). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


