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Waar komt het spel Pai Gow Poker vandaan?
De oorsprong van Pai Gow Poker ligt in een oud
Chinees spel, Pai Gow, dat met dominostenen werd
gespeeld. Pai Gow betekent ‘geen paar’ of ‘niets’.
In de negentiende eeuw introduceerden Chinese
immigranten dit dominospel in het pokerland bij
uitstek, de Verenigde Staten. Men paste de regels
wat aan en de stenen werden vervangen door
speelkaarten. Het resultaat: een bijzondere vorm
van het bekende Pokerspel. Pai Gow Poker wordt
gespeeld met 52 reguliere speelkaarten plús een
Joker. Het is een spannend spel, waarbij u tegen de
bank speelt, maar ook zelf de kans krijgt om als
‘bankhouder’ te fungeren.
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Plaques

Franse Jetons

Elk spel heeft zijn eigen fiches.
Holland Casino kent verschillende fiches. Bij de
Speelautomaten speelt u met tokens, bij Franse
Roulette worden de inzetten gedaan met jetons en
bij Amerikaans Roulette wordt voornamelijk
gespeeld met kleurenchips (deze koopt u aan de
desbetreffende tafels). Bij Pai Gow Poker gebruikt u,
net als bij spelen als Euro Wheel, Black Jack en
Punto Banco, waardechips. U koopt deze bij de
kassier of bij de croupier aan tafel.

Waardechips
Pai Gow Poker kent een gemiddeld uitkeringspercentage van 97,2%.
Aan het eind van uw casinobezoek kunt u bij de
kassier de waardechips weer inwisselen voor
reguliere bankbiljetten en muntstukken.

Tokens

De croupier mag niet rechtstreeks uit uw handen
geld aannemen. Wilt u deelnemen aan het spel
en daarvoor geld wisselen? Leg dan het te wisselen
bedrag vóór u op tafel.
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Pai Gow Poker kent een elftal
kaartcombinaties.
We zetten deze even van laag naar hoog voor u op
een rij. De hier beschreven kaartcombinaties
bestaan elk uit vijf kaarten en zijn toepasbaar op de
‘High Hand’ (en uiteraard slechts ten dele toepasbaar
op de ‘Second Highest Hand’). De termen ‘High
Hand’ en ‘Second Highest Hand’ worden verderop
uitgelegd.

High Card.
Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatie
vormen en waarbij de hoogste kaart de waarde
van de hand bepaalt. De rangvolgorde is: Aas, Heer,
Vrouw, Boer, Tien, Negen, Acht, Zeven, Zes, Vijf, Vier,
Drie, Twee. Bij gelijke kaartwaarde bij de showdown
(zie pagina 13) beslist de waarde van de tweede,
derde, vierde of vijfde kaart.

One Pair.
Twee gelijkwaardige kaarten.
4

Bij gelijke combinaties bij de showdown beslist de
waarde van de derde, vierde of vijfde kaart.

Two Pair.
Twee verschillende paren.
Bij meerdere ‘Two Pair’-handen bij de showdown
beslist de waarde van het hoogste paar. Bij gelijke
combinaties beslist de hoogte van het tweede paar,
daarna de hoogte van de vijfde kaart.

Three of a Kind.
Drie gelijkwaardige kaarten.
Bij meerdere ‘Three of a Kind’-handen bij de
showdown beslist de hoogste combinatie.

Straight.
In een hand vijf opeenvolgende kaarten die niet
alle van dezelfde soort zijn. De Aas mag als hoogste
(boven de Heer) zowel als laagste kaart (onder de
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Twee) gebruikt worden. De hoogste ‘Straight’ is Aas,
Heer, Vrouw, Boer, Tien. De tweede hoogste ‘Straight’
is Aas, Twee, Drie, Vier en Vijf. Bij meerdere ‘Straight’handen beslist de hoogste kaart.

Flush.
Vijf kaarten van dezelfde soort die geen Straight
vormen. Bij meerdere ‘Flush’-handen beslist de hoogste
kaart, daarna de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

Straight Flush.
Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort.
De hoogste ‘Straight Flush’ is de Royal Flush.
De tweede hoogste ‘Straight Flush’ is Aas, Twee,
Drie, Vier en Vijf. Bij meerdere ‘Straight Flush’-handen
beslist de hoogste kaart.

Royal Flush.
Aas, Heer, Vrouw, Boer en Tien van dezelfde soort.
Full House.
Een combinatie van Three of a Kind en een Pair.
Bij meerdere ‘Full House’-handen beslist de
hoogste ‘Three of a Kind’.
Poker (Five Aces).
Vier Azen plus de Joker.
Four of a Kind.
Vier gelijkwaardige kaarten.
Bij meerdere ‘Four of a Kind’-handen beslist de
hoogste combinatie.
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! De Joker is ter completering van: Royal Flush –
Straight Flush – Flush – Straight. In de andere kaartcombinaties is de Joker gelijk aan een Aas.
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De door Holland Casino gebruikte Pai Gow
Pokerkaarten worden, net als bij Poker en Punto
Banco, dagelijks vervangen. Black Jackkaarten
gaan gemiddeld twee tot drie weken mee en
worden daarna vernietigd.

Hoe verloopt het spel?
Het spel begint als de croupier aankondigt:
“Uw inzet alstublieft”. Vervolgens kunt u op twee
manieren inzetten: als boxhouder of als meespeler.
Als boxhouder plaatst u uw inzet op de bij uw
zitplaats behorende dubbele ring. Meespelers
plaatsen hun inzetten op de enkele ringen bij een
bespeelde box.
Gebruikt u één van de zes zitplaatsen aan de Pai
Gow Pokertafel, dan bent u ‘boxhouder’. U neemt
dan de beslissing over het rangschikken van de
kaarten die bij uw box horen.
!
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Let, vóór u gaat spelen, ook op de minimumen maximuminzet voor het Pai Gow-spel. Deze
informatie vindt u op de kleine infozuil op de Pai
Gow Pokertafel. Het tafelminimum geldt per speler.
De maximuminzet geldt per box.
!
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Aan de Pai Gow Pokertafel kunnen maximaal zes
spelers plaatsnemen. Deze zes zijn de
zogenoemde boxhouders. Per box kunnen twee
andere spelers meespelen.

Het spel kan al beginnen met één boxhouder,
die daarbij maximaal op twéé, naast elkaar gelegen,
boxen mag spelen. Een speler die op twee boxen
speelt, dient eerst de kaarten van de box met de
hoogste inzet te rangschikken.
!

Dan deelt de croupier de kaarten. En wel ‘face down’
(= met de afbeelding naar beneden) in pakjes van
zeven per boxhouder en vervolgens ook voor de
bank. Welke box het eerste stapeltje kaarten krijgt,
wordt bepaald door de ‘indicator’ van de machine.
(bij handmatig schudden van de kaarten wordt de
startpositie bepaald door de uitkomst van de
dobbelstenen.)
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U mag, als boxhouder, uw kaarten pas aanraken
als de croupier de resterende kaarten van het
kaartspel heeft geteld en het juiste (rest)aantal is
vastgesteld. (Bij een volledig bezette tafel bedraagt
dit restaantal altijd 4.)
!

Vervolgens zegt de croupier “Bekijk uw kaarten” of
“Gaat uw gang” en mag u uw kaarten oppakken.
U mag, als boxhouder, uw speelkaarten alleen
boven en dus niet buiten of onder de speeltafel
houden. Meespelers mogen nooit aan de speelkaarten komen.
!

Bij Pai Gow Poker kunt u geen kaarten wegdoen of
bijkopen.
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High Hand en Second Highest Hand.
Nu gaat elke boxhouder de zeven kaarten rangschikken
en plaatst vervolgens een combinatie van vijf kaarten
op het vak ‘High Hand’ en een combinatie van twee
kaarten op het vak ‘Second Highest Hand’. De kaarten
worden door de boxhouder ‘face down’ (dus dicht) op
de tafel teruggelegd. Gerangschikte kaartcombinaties
die eenmaal in de tafelvakken zijn geplaatst mogen
niet meer worden gewijzigd.
U dient hierbij op twee dingen te letten:
1. het correct aantal kaarten per vak en
2. de regel dat de ‘High Hand’-kaartcombinatie altijd
hoger moet zijn dan die van de ‘Second Highest
Hand’.
!

Als boxhouder kunt u voor het rangschikken van
uw kaarten te allen tijde advies vragen aan de
croupier. Deze zal uw kaarten volgens een
vastgesteld patroon (de zogenoemde House Way,
zie pagina 17 t/m 20) rangschikken. Boxhouders
mogen elkaar ook onderling bij het rangschikken
adviseren, zij het alleen nadat de eigen hand
gerangschikt is.
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Showdown.
Nadat alle boxhouders hun kaarten hebben
gerangschikt, rangschikt de croupier zijn kaarten
(volgens de House Way). Vervolgens wordt de hand
van iedere boxhouder vergeleken met die van de
bank. Deze fase van het spel wordt ook wel de
‘showdown’ genoemd. Alleen de croupier mag de
speelkaarten nu nog aanraken.
De volgorde voor de ‘showdown’ is:
1. croupier
2. bankhouder (ingeval een speler de bank houdt) en
3. tot slot de spelers.
Er kunnen zich nu drie mogelijkheden voordoen:
• Beide handen van de bank zijn beter dan de uwe. In
dit geval verliest u uw inzet.
• U wint met de ene hand, maar verliest met de andere (deze situatie heet ‘push’ en de croupier klopt
tweemaal op tafel). In dit geval blijft uw inzet staan.
(Is/zijn een of beide handen van u exact gelijk aan
die van de bank, dan is er sprake van een ‘absolute
tie’ en wint de bankhouder.)
• Allebei uw handen zijn beter dan die van de bank: u
krijgt éénmaal uw inzet uitbetaald (minus 5% tax).
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Stel, u bent bankhouder. Dan worden door de croupier
namens u de winnende inzetten van de diverse spelers
betaald uit de diverse verliezende inzetten. Bij een
eventueel tekort dient u dit als bankhouder aan te
vullen. Is er sprake van een positief saldo, dan krijgt
u dit – met inhouding van 5% tax – door de croupier
uitbetaald.
Wist u dat er aan de Pai Gow Pokertafel alleen
Nederlands, Engels of Duits gesproken mag
worden gesproken?

Bankhouder.

U bent niet verplicht de bank te nemen. Als geen van
de boxhouders de bank wil zijn, neemt de croupier
de bank terug. De Croupier-button (ook wel ‘Banker
marker’ genoemd) geeft per ronde aan, wie er als
bankhouder fungeert.
Als u bankhouder bent, mag u uw kaarten pas
rangschikken nadat de andere spelers dat met hun
kaarten hebben gedaan. De ‘Banker marker’ wordt
zolang boven op uw kaarten geplaatst. Eventuele
inzetten die vooraf door meespelers op uw box
geplaatst zijn, worden teruggegeven en mogen
alsnog op andere boxen bijgeplaatst worden.

Zoals reeds gezegd: iedere speler speelt tegen de
bankhouder. Het leuke van Pai Gow Poker is, dat niet
alleen de croupier bankhouder kan zijn, maar ook u
als boxhouder. Om bankhouder te mogen zijn, moet
u de voorafgaande ronde tegen de bank hebben
gespeeld. Tevens moet u aantoonbaar garant staan
voor de mogelijke uitbetalingen ingeval u als
bankhouder verliest.
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Als bankhouder mag u zelf beslissen of u de croupier
in de bewuste ronde als speler laat meespelen.
Afhankelijk van het al dan niet meespelen van de
croupier, wordt de bewuste ronde volgens een
bepaald patroon gespeeld. Op enig moment zal de
croupier de kaarten van de speler-bankier overnemen
en het ‘bankwerk’ voor u verzorgen:
• hij plaatst de door andere spelers verloren inzetten
in het midden van het tableau,
• de ‘ties’ (= inzetten van spelers die noch winnen
noch verliezen) blijven staan,
• de winnende boxen worden betaald uit de verloren
inzetten.

Over alle uitbetalingen alsmede de eventuele
winst van de speler-bankier wordt door de
croupier 5% tax ingehouden.

House Way.
De ‘House Way’ is het verplichte schema waarmee
de croupier de zeven kaarten voor de ‘High Hand’ (5)
en de ‘Second Highest Hand’ (2) rangschikt.
(‘Rest-kaarten’ worden niet vermeld.)

Indien het totaal van de verloren inzetten
ontoereikend is om de winnende inzetten te betalen,
voorziet de speler-bankier de croupier van voldoende
tegenwaarde.
!
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Combinatie(s)

High Hand

Second Highest Hand

Combinatie(s)
Straight, Flush,
Straight Flush,
Royal Flush
1. Met ‘No Pair’

High Card

High Card

Tweede en derde
hoogste kaart

One Pair

Paar

Hoogste twee kaarten

Two Pair
1. - Low/Low
2. - Low/Medium
- Low/High
- Medium/Medium
3. - Low/Medium
+Aas
- Low/High+Aas
- Medium/Medium
+Aas
4. - Medium/High
- High/High
- Azen/ander paar
Three Pair

1. Beide paren 1. Hoogste twee kaarten
2. Hoogste paar 2. Tweede paar

3. Beide paren

3. Aas+hoogste kaart

4. Hoogste paar 4. Tweede paar

Tweede en
derde paar

Hoogste paar

1. Drie gelijke
kaarten
2. Twee Azen

1. Hoogste twee kaarten

Three of a Kind
1. Regulier
2. Met drie Azen

2. Een Aas+
hoogste kaart

2. Met ‘One Pair’

3. Met ‘Two Pair’
3a. - Low/Low
- Low/Medium
- Low/High
- Medium/
Medium
3b.- Low/Medium +
Aas
- Low/High+Aas
- Medium/
Medium+Aas
3c. - Medium/High
- High/High
- Azen/
ander paar
4. Met ‘Three Pair’
5. Met ‘Three of a
Kind’
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High Hand

Second Highest Hand

1. Straight of
Flush
2. Straight of
Flush

1. Hoogste twee
kaarten
2. Een paar, tenzij de
Straight of Flush
wordt verbroken

3a. Straight of
Flush

3a. Hoogste restcombinatie

3b. Beide paren

3b. Aas+hoogste
kaart

3c. Hoogste
paar

3c. Tweede paar

4. Tweede en
derde paar
5. Straight of
Flush

4. Hoogste paar
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5. Paar

Combinatie(s)
Full House
1. Regulier.
2. Met ‘Two Pair’.

3. Met dubbele
‘Three of a Kind’.
Four of a Kind
1. Met Low cards
2. Met Medium
cards
3. Met Medium
cards+Aas
4. Met High cards
5. Met vier Azen
6. Met vier Azen
en twee of
drie Heren
7. +Paar/+Three
of a Kind
Five Aces
1. Regulier
2. +paar Heren

High Hand

Second Highest Hand

1. Drie gelijke
1. Paar
kaarten
2. Drie gelijke
2. Hoogste paar
kaarten+
tweede paar
3. Tweede ‘Three 3. Een paar van de
of a Kind’
hoogste ‘Three of
a Kind’
1. Four of a
Kind
2. Paar

1. Hoogste twee
kaarten
2. Paar

3. Four of a
Kind
4. Paar
5. Paar Azen
6. Four of a
Kind (vier
Azen)
7. Four of a
Kind

3. Aas+hoogste kaart

1. Drie Azen
1. Vijf Azen

1. Paar Azen
1. Paar Heren

Casinolegende.
In de negentiende eeuw leefde ‘de grootste speler
aller tijden’. Deze Thomas Garcia was een geboortige
Spanjaard die vanwege zijn ‘alles-of-niets’-speelgedrag
gevreesd was bij de casinodirecties. Na een avondje
aan de speeltafels verliet hij het casino vaak met een
fabelachtige winst en zodra bekend werd dat hij
ergens in Europa zou komen spelen, stroomde het
publiek toe. Naast een stoutmoedig speler was
Garcia ook een showman in hart en nieren, die zich
graag door beeldschone dames liet vergezellen.
Maar was hij inderdaad ook de grootste speler aller
tijden? Waarschijnlijk niet, want toen hij stierf was
hij straatarm en nagenoeg vergeten.

4. Paar
5. Paar Azen
6. Paar Heren

7. Paar

•Low cards zijn Twee t/m Zes
Medium cards zijn Zeven t/m Tien
High cards zijn Boer t/m Aas
•Joker geldt voor Aas of is ter completering van Straights en Flushes

20

21

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 casinomedewerkers.

Wilt u stoppen met het spel?
Heeft u als boxhouder aan de Pai Gow Pokertafel
gespeeld en wilt u stoppen, geef dan bij uw vertrek
van tafel even aan dat uw zitplaats vrijkomt.

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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Ervaring of bijgeloof?
Samen gespeeld, samen gedeeld…
Is samenspel nou wel of niet kansrijker?
Men zou het haast denken bij het lezen van de
volgende anekdote uit Holland Casino Amsterdam.
Twee jongelui, begin twintig, bezoeken voor het eerst
het Holland Casino. Hun gezamenlijke budget: 35
gulden. Ze besluiten samen een speelautomaat te
bespelen – voor zolang het duurt. En voor het geval
ze wat winnen, luidt de afspraak: fifty/fifty.
Na amper tien minuten in de Jackpotclub valt op hun
speelautomaat een Jackpot van maar liefst ruim
anderhalve ton! Terwijl de manager het geld voortelt,
belt een van hen, nog enigszins beduusd van het
plotselinge fortuin, midden in de nacht naar huis met
de mededeling dat ze fors hebben gewonnen.
De in zijn slaap gestoorde vader is de streken van
zijn zoon beu en kan er slechts na tussenkomst van
de casinomanager van worden overtuigd dat het
deze keer écht geen kwajongensgrap is.
Samen spelen… Ervaring of bijgeloof?
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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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Die Sterne deines Schicksals liegen in der Brust.
De sterren van het lot liggen in de mens zelf.
Friedrich von Schiller (1759-1805)
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www.hollandcasino.nl
Niet alle spelregels zijn in deze brochure verwerkt.
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor een
spelweergave op 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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