de aas uitgezonderd, minimum 12 punten
kan sprokkelen. Ook de eerste kaart van
de croupier mag in dit geval geen aas zijn.
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♣ Verdubbelen: na het verkrijgen van uw
eerste 2 kaarten mag u uw inzet verdubbelen. U krijgt vervolgens slechts 1 kaart
van de croupier. Eén uitzondering: verdubbelen mag
niet als u met
uw eerste 2
kaarten “Blackjack” scoort. Bij
het verdubbelen
heeft de aas een
waarde van “1”.
♥ Splitsen: bent u in het bezit van 2 kaarten met een gelijke waarde, een paar dus,
dan kan u deze splitsen. Krijgt u van de
croupier vervolgens een kaart waarmee u

opnieuw een paar kan vormen, dan mag
u deze opnieuw splitsen. Dit tot 2 maal
toe. Ontvangt u een “10” bovenop een gesplitste aas (telt altijd voor 11), dan scoort
u geen “Blackjack”, maar gewoon “21”.

♦ Verzekering: u kan zich verzekeren tegen een “Blackjack” van de croupier door
een extra inzet te doen. Dit op voorwaarde
dat hij als eerste kaart een aas trekt. Let
wel: u dient zich te verzekeren alvorens de
eerstvolgende speler een 3de kaart krijgt.

Black
jack

Als Blackjack u niet meteen bekend in
de oren klinkt, dan zal “eenentwintigen”
vast wel een belletje doen rinkelen.
U hoeft helemaal geen groot strateeg te
zijn om een partijtje Blackjack te spelen.
Zo eenvoudig kan dit beroemde kaartspel
zijn:
Het doel van het spel is simpel. Het gaat
erom zoveel mogelijk punten te sprokkelen, met name een hoger aantal dan de

croupier, zonder het magische getal “21”
te overschrijden.
De punten van de kaarten? Heel eenvoudig. Voor alle kaarten telt de aangeduide
waarde, met uitzondering van de dame, de
heer en de boer. Deze zijn telkens 10 punten waard. Voor een aas bepaalt u zelf de
waarde: 1 of 11.

Eens u de inzet bepaald hebt, kan het spel
echt beginnen!

De croupier geeft eerst aan elke speler
een kaart om vervolgens zelf ook een
kaart te nemen.
Daarna krijgt elke speler een 2de kaart.
De croupier vraagt vervolgens aan elke
speler of hij nog meer kaarten wenst. De
keuze is aan u!
Hét ultieme is natuurlijk meteen een
“Blackjack” kunnen
scoren! Dit wil zeggen: 21 punten behalen met uw eerste
2 kaarten. Uw winst?
Anderhalve keer uw
inzet!

♥ Hebt u méér dan 21 punten of is de totale waarde van uw kaarten lager dan het
totaal van de croupier, dan verliest u.
♦ Bij een gelijke stand wint er niemand. U
kan uw inzet terugnemen, wijzigen of gewoon doorspelen.

Let wel:
♠ De croupier moét een kaart bijnemen
aan “16” en is verplicht te passen aan “17”.
♣ Hebt u een hogere score dan de croupier, dan wint u.

Voor de gevorderden

U bent een doorwinterde speler en wilt
graag wat dieper op het spel ingaan? Of u
hebt nog bijkomende vragen? Aarzel dan
niet om onze gastheer of gastvrouw aan
te spreken voor een extra woordje uitleg.
Wij staan u graag met raad en daad bij om
van uw casinobezoek een échte ervaring
te maken!

♠ Surrender: door u over te geven verliest
u slechts de helft van uw inzet. Let wel: u
kan dit alleen doen als u met 2 kaarten,

