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Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Waar komt het spel Black Jack vandaan?
Naast roulette is Black Jack waarschijnlijk het
meest gespeelde casinospel ter wereld. Het is de
casinoversie van het in Nederlandse huiskamers
bekende een-en-twintigen en net als thuis speelt
u tegen de bank, met als doel zo dicht mogelijk bij
of op de 21 punten te komen.
Waar en wanneer Black Jack precies is ontstaan,
is niet helemaal duidelijk. Zo zou er rond 1570
in Spanje al een Black Jackachtig kaartspel zijn
gespeeld. Andere bronnen spreken van een
vergelijkbaar kaartspel aan het Franse hof rond
1600. En weer anderen claimen dat Italië de
bakermat van dit spel is. De naam Black Jack is in
ieder geval afkomstig uit Amerika. Een fabrikant die
eind 19e eeuw kaarttafels produceerde, zette daar
zijn logo ‘Black Jack’ op en sindsdien heet het spel
overal Black Jack.
Black Jack is zo aantrekkelijk omdat het het
enige casinospel is dat niet uitsluitend door het
toeval wordt bepaald: het voordeel van het casino
wordt minder naarmate u er als speler meer
bedreven in bent.
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U kunt het spel goed of slecht spelen en naarmate u
het beter beheerst, nemen uw kansen aanzienlijk
toe. Black Jackspelers vinden het dan ook leuk om
zélf te bepalen of ze willen kopen of passen, omdat
ze weten dat bij een juiste beslissing de winstkans
van het casino afneemt.

Black Jack spelen: zittend of staand?
Het lijkt een te verwaarlozen verschil, maar uitgerekend bij het Black Jackspel maakt het heel wat uit of
u tijdens het spelen gaat zitten of blijft staan. Als u
op een van de zeven stoelen aan de Black Jacktafel
plaatsneemt, wordt u namelijk de boxhouder van de
daarbij behorende ‘box’. Een box herkent u op het
Black Jacktafelblad aan een dubbele ring en aan de
enkele ringen daarachter.
U kunt ook Black Jack spelen terwijl u blijft staan.
U speelt dan – als ‘meespeler’ – met een boxhouder
mee, door op een vrije enkele ring in te zetten.
Ook als niet alle stoelen (en dus alle boxen) bezet
zijn, is het niet verplicht om als boxhouder mee te
doen. Wilt u gewoon meespelen, dan kunt u uw inzet
eenvoudigweg plaatsen op een nog vrije enkele ring
achter de inzet van een boxhouder. Per box mag u
als gast slechts één inzet plaatsen.
Het is niet toegestaan om inzetten van verschillende spelers op elkaar te plaatsen.
!
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Plaques

Franse Jetons

Waardechips

Elk spel heeft zijn eigen fiches.
Holland Casino kent verschillende fiches. Zo speelt
u bij de Speelautomaten met tokens, bij Franse
Roulette worden de inzetten gedaan met jetons,
en bij Amerikaans Roulette voornamelijk met uw
eigen kleurenchips (deze koopt u aan de desbetreffende tafels). Bij Black Jack gebruikt u – net als bij
spelen als Euro Wheel, Caribbean Stud Poker en
Punto Banco – waardechips.
U koopt deze waardechips bij de kassa of bij de
croupier aan tafel. Aan het eind van uw casinobezoek
kunt u bij de kassa de waardechips weer inwisselen
voor reguliere bankbiljetten en muntstukken.

Tokens

De croupier mag niet rechtstreeks geld aannemen
uit uw handen. Wilt u deelnemen aan het spel en
daarvoor geld wisselen, legt u dan het te wisselen
bedrag vóór u op tafel.
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De rol van een boxhouder.
De boxhouder zit op een van de stoelen en speelt
op de eerste ring (herkenbaar aan de dubbele cirkel).
Als boxhouder bepaalt u onafhankelijk van medespelers of er wordt gekocht of gepast, gesplitst
en/of gedubbeld. (Deze termen worden uitgelegd
op pagina 16 en 17.)
Als boxhouder kunt u, indien er boxen onbezet zijn,
op meerdere boxen als boxhouder optreden. Daarbij
gelden de volgende regels:
• Als er meerdere gasten op een onbezette box
ingezet hebben, heeft degene die de hoogste inzet
heeft geplaatst, het recht van boxhouder.
• Bij gelijke waarde van inzetten van meerdere gasten,
heeft degene die het dichtst bij de kaartslof zit, het
recht van boxhouder.
• Indien u de enige deelnemer aan het spel bent,
behoort u minimaal op twee boxen te spelen.

voor andere gasten. Plaatst u drie achtereenvolgende speelrondes geen inzet op uw eigen box,
dan vervalt uw recht van boxhouder en komt deze
box beschikbaar voor andere spelers.
Soms moet er bij afwezigheid van de boxhouder
een besluit worden genomen over kopen of passen,
zonder dat hierover met de boxhouder afspraken
zijn gemaakt. In dit geval beslist, bij meerdere
inzetten op de betreffende box, de speler met de
hoogste inzet. Bij gelijke inzetten beslist de zittende
speler die het dichtst bij de kaartslof zit. Betreft het
slechts staande spelers, dan beslist de tweede ring.
Wanneer er geen meespelers zijn, beslist de
voorgaande boxhouder. In geval van box 1, beslist de
boxhouder op plaats 7.

Als boxhouder heeft u de mogelijkheid om
sporadisch niet te spelen en daarmee de box ‘open’
te houden. Een box die door een boxhouder ‘open’
wordt gehouden, is echter te allen tijde bespeelbaar
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Het is niet toegestaan de boxhouder in zijn of
haar beslissingen te beïnvloeden! Met andere
woorden: als medespeler bent u afhankelijk van
de beslissingen van de boxhouder bij wie u uw
inzet plaatst.
!

Let, vóór u gaat spelen, op de minimum- en
maximuminzet van de tafel. Deze bedragen staan
aangegeven op de kleine infozuil op de Black
Jacktafel. Het tafelminimum geldt per speler.
De maximale inzet geldt per box; dit betreft het
totaal van de inzet van de boxhouder op de eigen
box, plús de inzetten van meespelers.

• De plaatjes (heer, vrouw, boer) zijn elk 10 punten.

!

Er zijn spelers die precies spelen zoals de croupier
speelt. Dus doorkopen tot voorbij 16, passen bij
17 en nooit dubbelen, splitsen of verzekeren.
Uit computerberekeningen blijkt echter dat
wanneer u de croupier imiteert, u 5,73% minder
kans heeft om te winnen dan de bank. Een van de
redenen daarvoor is, dat wanneer u als speler ‘te
veel’ (meer dan 21) punten heeft en de croupier
ook, de croupier toch gewonnen heeft. U bent het
geld kwijt, de bank niet.
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• De aas is 1 of 11 punten.

• De kaarten 2 t/m 10 hebben hun normale
puntwaarde.
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Hoe verloopt het spel?

• Het handgebaar voor passen is een beweging van

De croupier kondigt aan: “Uw inzet alstublieft”.
Vervolgens kunt u, als boxhouder of medespeler, uw
inzet plaatsen. Nadat is ingezet, hoort u: “Niets meer
plaatsen alstublieft” en begint de croupier met het
delen van de kaarten.

links naar rechts en weer terug.

Zodra de eerste kaart van het spel op tafel is, mag u
geen inzet meer plaatsen. Ook mag u uw inzet dan niet
meer veranderen of aanraken.

Als speler mag u de speelkaarten van het Black
Jackspel nooit oppakken of zelfs maar aanraken!

!

Iedere boxhouder krijgt aanvankelijk twee kaarten, dit
wordt de ‘initial deal’ genoemd. De croupier zelf krijgt
eerst maar één kaart. Dan meldt de croupier per box de
totale puntwaarde van de eerste twee kaarten en wordt
de boxhouder gevraagd of hij/zij nog een kaart wil kopen
of dat er gepast wordt. Indien van toepassing zal u ook
worden gevraagd of u wilt ‘splitsen’ of ‘dubbelen’ (deze
termen worden uitgelegd op pagina 16 en 17).

Mocht u (nog) niet bekend zijn met deze gebaren,
dan raden wij u aan om gedurende enige tijd eerst wat
andere, meer ervaren Black Jackspelers te observeren.
!

Nadat alle boxhouders aan de beurt zijn geweest, trekt
de croupier een tweede kaart voor de bank. Heeft de
bank 16 punten of minder, dan moet de croupier nog
een of meer extra kaarten trekken voor de bank. Eenmaal op of voorbij de 17 punten moet de bank passen.
Het registreren van het verloop van het Black
Jackspel is niet toegestaan.
!

Advies: geef als boxhouder met duidelijke handgebaren
aan of u wilt kopen of passen.
•Het handgebaar voor kopen is een veeggebaar vanaf uw
eigen box richting uw eigen zitplaats.
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Uitbetaling bij Black Jack.
• Is uw puntenaantal boven de 21, dan meldt de
croupier ‘te veel’ en verliest u uw inzet.
• Is uw puntenaantal minder dan 21, maar meer
dan het puntenaantal van de bank, dan is uw winst
eenmaal uw inzet.
• Is uw puntenaantal gelijk aan dat van de bank
(17 t/m 21), dan is het spel onbeslist en blijft uw
inzet staan (dit heet “stand-off”).
• Heeft u Black Jack, dan ontvangt u anderhalf maal
uw inzet, tenzij de bank óók Black Jack heeft,
want ook dan blijft uw inzet staan.
Betalingen worden náást de inzet geplaatst. U wordt
geacht de betalingen zelf te incasseren vóórdat de
volgende ronde begint.
Nadat alle inzetten zijn afgehandeld, zegt de croupier
“Alles betaald, uw inzet alstublieft”, waarna alle
gebruikte speelkaarten in de houder worden
geplaatst en vervolgens weer in de kaartschudmachine worden ingevoerd.
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Pas als de box waarop u heeft ingezet volledig is
betaald, mag u uw waardechips wegnemen of uw
inzet voor de volgende ronde plaatsen.
!

Merci pour les employés.
Het is in de casinowereld algemeen gebruik om bij
winst – of voor geboden tafelservice – de croupier
een fooi te geven. Uw gebaar wordt zeer op prijs
gesteld en dat merkt u doordat de croupier u
bedankt middels het klassieke “Merci pour les
employés” oftewel “Bedankt namens het personeel”.
De croupier deponeert de fooi in de tronc, dat is een
speciale bus in de tafel. Deze fooi is een deel van
het beloningssysteem van de werknemers.

Wilt u als een echte casinokenner overkomen,
zeg dan op het moment dat u de croupier tipt:
“Stukje voor het personeel”. De croupier zal dit
direct begrijpen en het bewuste fiche met een
“Merci pour les employés” in de tronc deponeren.
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Drie Zevens, extra premie!
Wanneer de eerste twee kaarten van een boxhouder
twee Zevens zijn en de gekochte derde kaart (zonder
te splitsen!) eveneens een Zeven is, dan betaalt
de croupier meteen alle spelers op die box een
premie ter waarde van
éénmaal hun inzet uit. De drie
kaarten spelen vervolgens
alsnog mee in de betreffende
speelronde met een normaal
puntentotaal van 21, zodat
deze spelers dus nogmaals
kans maken op winst.

onverschillig welke kleur. Met andere woorden:
21 punten met drie kaarten is geen Black Jack.
Heeft u een échte Black Jack, dan betaalt de
croupier u direct anderhalf maal de inzet uit.
Hierop zijn echter 2 uitzonderingen:

• Heeft de eerste kaart van de bank een waarde van
Wilt u stoppen met het spel?
Heeft u als boxhouder gespeeld en wilt u stoppen,
geef dan bij het verlaten van de tafel even aan dat
de box vrijkomt. Heeft u als meespeler aan het
spel deelgenomen, dan is een dergelijke afmelding
niet nodig.

Wanneer heeft u Black Jack,
en wanneer niet?
Black Jack wil zeggen: 21 punten met uw eerste
twee kaarten, dus Aas + Tien of Aas + Plaatje,
14

10 punten, dan wordt met betalen gewacht totdat
ook de tweede kaart van de bank bekend is.
(Zou dat namelijk een Aas zijn, dan heeft ook de
bank Black Jack en eindigt het spel onbeslist.)
• Heeft de bank als eerste kaart een Aas, dan is de
kans op een Black Jack voor de bank relatief groot.
Vandaar dat de croupier u in dat geval “Even money”
zal aanbieden. Als u het aanbod van “Even money”
accepteert, vermijdt u de kans op een onbeslist
einde van het spel. U krijgt dan niet anderhalf maar
eenmaal uw inzet uitbetaald.
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Black Jack begrippen.
Black Jack is een spel met een geheel eigen
terminologie. Hieronder worden vijf begrippen
behandeld die voor dit spel essentieel zijn:
- Soft hand,
- dubbelen,
- splitsen,
- verzekeren,
- en kaart verbranden.
Soft hand.
Van een ‘soft hand’ is sprake als van uw eerste twee
kaarten er ten minste één een Aas is. De Aas telt
namelijk voor 1 óf 11, dus kunt u in dat geval een
derde kaart kopen zonder het risico van ‘overkopen’.
Is de totaalwaarde 21 of ‘soft 21’, dan kan geen
extra kaart gekocht worden.
Dubbelen.
Wanneer de eerste twee kaarten op een box een
totaal vormen van 9, 10 of 11 punten, dan mag
de boxhouder ‘dubbelen’ (A). Dit wil zeggen dat de
oorspronkelijke inzet verdubbeld wordt. Meespelers
op die box mogen op dit moment ook dubbelen,
maar dit is niet verplicht.
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Ook op een ‘soft’ 9 of 10 mag worden gedubbeld;
de Aas blijft dan vervolgens als 1 tellen.

A
Kiest u voor ‘dubbelen’, dan krijgt u naast de
oorspronkelijke twee kaarten nog maar één nieuwe
kaart.
!

Uit computerberekeningen blijkt dat een Vijf als
eerste kaart voor de bank het slechtst is:
de croupier heeft dan de minste kans om tegen de
spelers te winnen. De Zes is voor de bank de op een
na slechtste kaart.
Splitsen.
Zijn de eerste twee kaarten van gelijke waarde, dan
mag de boxhouder besluiten te ‘splitsen’ (B). Er wordt
dan een extra inzet ter grootte van de oorspronkelijk
17

inzet bijgeplaatst. De oorspronkelijke inzet geldt in
dat geval voor de ene kaart, terwijl de extra
toegevoegde inzet nodig is voor de andere kaart.
Meespelers op die box mogen dan ook splitsen,
maar dit is niet verplicht.

van uw oorspronkelijke inzet. Krijgt de bank nu geen
Black Jack, dan verliezen de insurance-inzetten.
Krijgt de bank echter wél een Black Jack, dan betaalt
de croupier deze insurance-inzetten dubbel uit.
Insurance-inzetten zijn altijd gebaseerd op uw oorspronkelijke inzet. Dus gaat u vervolgens dubbelen,
dan kan de insurance niet mee worden verdubbeld.
Een Black Jack kan niet verzekerd worden.

Wordt een gesplitste Aas gevolgd door een Tien,
dan geldt dit niet als Black Jack, maar als 21.
Op gesplitste Azen ontvangt u per Aas nog maar één
nieuwe kaart. Is dit opnieuw een Aas, dan mag er
opnieuw gesplitst worden.

Kaart verbranden.
Speelkaarten worden ‘verbrand’ als ze ten onrechte,
bijvoorbeeld door een misverstand c.q. vergissing, zijn
getrokken of omdat de waarde van de kaart reeds
bekend is of bekend kan zijn, bijvoorbeeld als de
kaart met de beeldzijde naar boven in de slof zit (een
zogenoemde ‘boxed card’). Deze kaart(en) worden
echter niet ‘verbrand’ indien u of de bank de kaart
moet nemen, tenzij u uw inzet kan veranderen of op
andere wijze nog een beslissingsmogelijkheid heeft.

Verzekeren (insurance).
Als de eerste kaart voor de bank een Aas is, dan
kunt u zich ‘verzekeren’ tegen een mogelijke Black
Jack van de bank. Dit kan door een extra inzet op de
verzekeringslijn (‘insurance’) ter waarde van de helft

De door Holland Casino gebruikte Black Jackkaarten
gaan gemiddeld twee tot drie weken mee en worden
daarna vernietigd. De bij Poker, Caribbean Stud en
Punto Banco gebruikte kaarten worden dagelijks
vervangen.

B
!
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Casinolegende.

• Splits altijd Azen en Achten, behalve als de croupier

Midden jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond er
grote opschudding in de Amerikaanse casinowereld.
Een hoogleraar in de wiskunde, ene prof. dr. Edward
O. Thorpe, had met behulp van een computer
berekend wanneer men het beste kon kopen en
passen. Met dit systeem won hij aanzienlijke
bedragen en toen hij vervolgens zijn methode ook
nog eens ging publiceren (in het boek Beat the
Dealer – Versla de croupier) werden in Las Vegas
vliegensvlug de spelregels veranderd.

Ervaring of bijgeloof?
Ervaren spelers spelen vaak aan de hand van een
zogenoemde basisstrategie. Deze lijkt het voordeel
van de bank te minimaliseren, maar biedt geen
garantie op winst. Wel verhoogt ze het plezier in
het spel en de ervaren Black Jackspelers aan uw
tafel zullen het weten te waarderen als u volgens
zo’n gerichte strategie te werk gaat.
Enkele ‘basic’ adviezen:
• Koop als u 16 of minder heeft en de croupier 7 of
hoger, maar stop bij 17 of hoger.
• Pas bij 12 of meer als de croupier 2 t/m 6 heeft.
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een Aas heeft.

• Splits nooit Tienen, Vieren en Vijven.
• Splits andere paren als de croupier als eerste
kaart Twee tot Zes heeft.
• Verdubbel altijd bij 11 punten, behalve als de
croupier een Aas heeft.
• Verdubbel bij 9 of 10 punten alleen als de croupier
2 t/m 6 heeft.

Uw winst is belastingvrij.
Over uw speelwinst wordt geen belasting ingehouden. Daarover heeft Holland Casino afspraken
gemaakt met de fiscus. Wel moet u rekening houden
met uw inkomsten en/of vermogen aan het eind
van het jaar. Neem daarom bij een hoge winst tijdig
contact op met uw belastingadviseur.
Om te laten zien dat een croupier niets meer in zijn
handen heeft, maakt hij, voordat hij de tafel verlaat,
met zijn handen een ‘wassende’ beweging. Wist u
overigens dat de buitenzakken op de kleding van
croupiers zijn dichtgestikt?
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Le hasard ne favorise que les esprits préparés…
Het toeval begunstigt alleen voorbereide geesten…
Louis Pasteur (1822-1895)
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www.hollandcasino.nl
Niet alle spelregels zijn in deze brochure verwerkt.
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor een
spelweergave in hoofdlijnen.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het officiële Huisreglement en het
Spelreglement liggen ter inzage bij de receptie.
Entreevoorwaarden:
minimumleeftijd 18 jaar en geldige legitimatie.
Holland Casino
Afd. Marketing & Communications
Antwoordnummer 237
2130 VB Hoofddorp
Wijzigingen voorbehouden.
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