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Stud Poker
Poker, het meest vermaarde Amerikaanse
kaartspel, is een mengeling van verschillende
Europese en Aziatische kaartspelen. Het werd
door zeelui en door de eerste kolonisten in de
nieuwe Wereld ingevoerd. Het pokerspel zoals
we dat vandaag kennen, dook voor het eerst op
in New Orleans bij het begin van de 19e eeuw.
Sporen uit het kleurrijke verleden van het spel
vinden we onder meer terug op de boten van de
Mississippi. Poker was lang de uitverkoren bezigheid van cowboys en doorgewinterde beroepsspelers, maar stilaan vond het spel zijn weg naar
een breder publiek. Vandaag vormt het een permanente uitdaging en een passioneel tijdverdrijf
voor kaartspelers uit alle landen en culturen.
In de loop der jaren zagen vele varianten het
licht. Stud Poker is er daar een van. Hebt u zin
om een gokje te wagen? Kies dan voor Stud
Poker, een spel dat met een gewoon kaartspel
van 52 kaarten gespeeld wordt. Het opvallendste verschil met andere pokervarianten is dat
de spelers bij stud Poker niet tegen elkaar, maar
tegen de bank spelen.

Het spelverloop
Ante: Plaats uw ante-inzet op de daartoe
bestemde box op de lay-out. Deze ante is
de inzet die u moet plaatsen om te kunnen
meedoen met het spel.
Deal: De croupier heeft 5 kaarten, met de
rugzijde naar boven, aan iedere speler en
ook aan zichzelf. De laatste kaart die hij aan
zichzelf deelt, draait hij om zodat alle spelers
kunnen zien welke kaart dit is. Alle spelers
bekijken dan hun kaarten.
Opgeven: Indien u ervan overtuigd bent dat
u geen winnende hand hebt, leg dan uw
kaarten met de rugzijde naar boven op de
lay-out.
Spelen: Indien u ervan overtuigd bent dat u een
winnende hand hebt, dan moet verhoging
altijd tweemaal het bedrag van de ante zijn.
U plaatst deze inzet op de daartoe bestemde
box op de lay-out. U legt dan de kaarten met
de rugzijde naar boven op de tafel.
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Winnen of verliezen: Wanneer alle spelers
klaar zijn met hum beslissingen om verder
te spelen of niet, zal de croupier de rest van
zijn kaarten omdraaien en kijken welke hand
hij kan maken. Deze hand moet minimum
de ACE/KING combinatie hebben. Indien de
croupier geen hand heeft, worden alle anteinzetten uitbetaald aan 1:1 en de verhoogde
inzetten blijven staan. Dit wordt gedaan zonder de kaarten van de spelers te bekijken,
zodat de speler die zelf geen hand heeft,
toch wint. Maar indien de croupier een ACE/
KING combinatie heeft of hoger, dan zal hij
kijken welke hand de speler heeft. Winnende
hands, d.w.z. hands die hoger zijn dan die
van de croupier, worden betaald als volgt. De
ante wordt betaald 1:1. De winnende kaartcombinaties vindt u terug bij Texas Hold’em.

Dankzij Lucky Events speelt u
voortaan Stud poker als een echt
professional.

