
De speler vraagt al dan niet één of meerdere kaarten bij om 
aldus een puntenaantal te verkrijgen zo dicht mogelijk bij 21 
gelegen.
Het beste resultaat is “Blackjack”, d.w.z. 21 punten met maar 
2 kaarten (een aas en een beeld of een tien). Dan wordt de 
inzet uitbetaald in verhouding 3/2 (= 1 1/2 x de inzet).

De croupier moet een kaart trekken aan “16” en is verplicht 
te passen aan “17”. Is de speler dichter bij de 21 dan de 
croupier dan wint hij. Gaat de speler door zijn gevraagde 
kaart over de 21 punten heen of is de totale waarde van zijn 
kaarten lager dan die van de croupier, verliest hij.

Bij gelijke waarde van speler en croupier is er sprake van 
“onbeslist” (stand off = niemand wint). De inzetten kunnen 
dan worden teruggenomen, gewijzigd of er kan mee worden 
doorgespeeld. Blackjack wint steeds van 21 punten verkregen 
hetzij met meer dan twee kaarten, hetzij met een split.

Overgave (Surrender)
Door te “surrenderen” wordt de inzet gehalveerd.
Elke speler die met 2 kaarten een “hard total” (= zonder aas) 
van minimum 12 behaalt, kan “surrender” aanvragen, mits 
de eerste kaart van de croupier geen aas is.

Verdubbelen (Double Down)
Na de eerste 2 kaarten kan de boxhouder (en naderhand 
de medespelers) zijn inzet verdubbelen ongeacht de totale 
waarde van zijn hand (behalve bij Blackjack). Hij krijgt dan 
slechts 1 kaart. Wanneer men dubbelt met een aas telt deze 
automatisch voor 1.

Splitsen 
Elk paar (2 kaarten met 
gelijke waarde) kan gesplitst 
worden. Ontvangt de boxhouder 
na splitsing op één van beide 
nieuwe handen een kaart 
waardoor opnieuw een paar 
wordt gevormd, kan weer 
gesplitst worden. Dit tot een 
maximum van drie handen 
bereikt is. Wanneer men een 
10 ontvangt op een gesplitste 
aas, dan is dit geen Blackjack 
maar 21. Wanneer men 2 azen 
splitst tellen deze automatisch 
voor 11.

Verzekering (Insurance)
Elke speler die een inzet heeft staan, kan zich tegen Blackjack 
van de croupier verzekeren indien deze als eerste kaart een 
aas trekt. Het bedrag van de verzekering bedraagt maximum 
de helft van het totaal van zijn inzetten op de box(en). De 
verzekering dient genomen te worden vóór de verdeling van 
de derde kaart.

Indien de bank (croupier) Blackjack maakt dan wordt deze 
nieuwe inzet tweemaal uitbetaald, in alle andere gevallen 
wordt de nieuwe inzet weggenomen.

Even Money
Wanneer de croupier een aas heeft en de speler Blackjack 
heeft dan kan hij “even money” aanvragen, t.t.z. in plaats 
van 3/2 uitbetaald, is het aan 1/1.

Super Seven
Is een niet verplichte bijkomende inzet.

Voor verdere verduidelijkingen bij het Blackjack-spel kunt u 
onze bijkomende informatie op de speeltafels consulteren.

BLACKJACK

DOEL VAN HET SPEL
Het gaat erom een hoger puntenaantal dan de croupier
– met als hoogste aantal 21 – te bereiken of zo dicht mogelijk 
te benaderen, zonder het echter te overschrijden.
Wie een groter totaal bereikt dan 21, heeft verloren.

WAARDE VAN DE KAARTEN
Azen tellen voor 1 of 11 naar keuze van de speler.
De beeldkaarten tellen voor 10.
Alle andere kaarten tellen voor de waarde die erop aangeduid 
staat.

SPELVERLOOP
 Eens alle inzetten gedaan, deelt de 

croupier (met de wijzers van de klok 
mee) aan iedere speler een kaart “beeld 
naar boven” en bedient zich als laatste.

Daarna krijgt iedere speler een tweede 
kaart. Beginnend bij de speler aan zijn
linkerhand vraagt de croupier aan ieder 
afzonderlijk of hij nog meer kaarten 
wenst.

CASINO MIDDELKERKE
CASINO BLANKENBERGE
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