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Hoe speelt u
Caribbean Stud Poker
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Waar komt het spel 
Caribbean Stud Poker vandaan?

Caribbean Stud Poker is een variant van het 
pokerspel die al jarenlang zeer populair is op de 
cruiseschepen in het Caribisch gebied. Inmiddels
verovert dit spel ook de rest van de wereld.
Niet zo verwonderlijk, want dit tafelspel biedt naast
de spanning van het pokeren ook nog eens de 
kans op een progressieve Jackpot. (Progressief 
verwijst in dit geval naar het steeds groter wordend 
uitkeringsbedrag voor degenen die inzetten op 
het Jackpotspel.) 

Bovendien is het leuke van Caribbean Stud Poker 
dat er tegen de bank en niet tegen de andere spelers
wordt gespeeld. Dus of u nu naast een ervaren 
speler zit of omringd bent door beginnende spelers,
uw winkansen blijven gelijk! Caribbean Stud is na
Amerikaanse Roulette en Black Jack dan ook het
meest gespeelde tafelspel van Holland Casino.

Caribbean Stud Poker kent een gemiddeld 
uitkeringspercentage van 94,7%.
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Plaques

Franse Jetons

Waardechips

Tokens

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 Caribbean Stud 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. 

Aan het eind van uw casinobezoek kunt u bij de 
kassier de waardechips weer inwisselen voor 
reguliere bankbiljetten en muntstukken. 

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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De pokerkaarten.
Caribbean Stud Poker kent een tiental kaart-
combinaties. We zetten deze even van laag naar
hoog voor u op een rij.

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 pag.14) beslist de waarde van de tweede, derde,
vierde of vijfde kaart.

One Pair.
Twee gelijkwaardige kaarten. 
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.
Vijf opeenvolgende kaarten die niet alle van dezelf-
de soort zijn (bv. schoppenboer, schoppentien, 
hartennegen, schoppenacht, ruitenzeven). 
De aas mag als hoogste (boven de heer) zowel als
laagste kaart (onder de twee) gebruikt worden. 
Bij meerdere ‘Straight’ -handen beslist de hoogstekaart.
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Flush.
Vijf kaarten van dezelfde soort die geen Straight 
vormen (bv. zes, tien, drie, vrouw en zeven van harten).
Bij meerdere ‘Flush’ - handen beslist de hoogste kaart,
daarna de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.

Full House.
Een combinatie van Three of a Kind en een Pair
(bv. drie tweeën en een paar vrouwen).
Bij meerdere ‘Full House’-handen beslist de hoogste 
‘Three of a Kind’.

Four of a Kind.
Vier gelijkwaardige kaarten 
(bv. vier achten).
Bij meerdere ‘Four of a Kind’-handen beslist de
hoogste combinatie.

Straight Flush.
Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort
(bv. drie, vier, vijf, zes en zeven van schoppen). 
Bij meerdere ‘Straight Flush’-handen beslist de
hoogste kaart.

Royal Flush.
Aas, heer, vrouw, boer en tien van dezelfde soort.

De door Holland Casino gebruikte Caribbean 
Stud Pokerkaarten worden, net als bij Poker en
Punto Banco, dagelijks vervangen. 
Black Jackkaarten gaan gemiddeld twee tot drie
weken mee en worden daarna vernietigd. 
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Als speler heeft u het recht om bij een éénmaal
bespeelde box uw stoel voor maximaal drie 
speelrondes te reserveren. Overigens mag ook 
een gereserveerde box te allen tijde door andere
gasten bespeeld worden.

Hoe verloopt het spel?
Het spel begint als de croupier aankondigt: 
“Uw inzet alstublieft”. Vervolgens kunt u uw inzet 
op de ‘Ante’, de plek voor de eerste inzet plaatsen. 
Daarna mag u, als u tevens aan het Progressieve
Jackpotspel wilt deelnemen, een inzet plaatsen in de
muntengleuf behorend bij uw zitplaats. 

U moet eerst een inzet op de Ante hebben
geplaatst, voordat u een ‘progressieve inzet’ 
(= inzet voor de Progressieve Jackpot) kunt plaatsen.
U mag één progressieve inzet per spel plaatsen.
Afhankelijk van het tafelminimum (= het minimum-
bedrag dat geldt voor inzetten aan de desbetreffende
tafel), kan uw inzet op de Progressieve Jackpot 
€ 0,50 of meer bedragen. Informatie over het
tafelminimum vindt u bij de Caribbean Stud
Pokertafel van uw keuze.

Per Caribbean Stud Pokertafel kunnen maximaal
zeven spelers deelnemen. Het spel kan echter
ook al beginnen met één speler, die daarbij op
één box mag spelen.

!
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Let, vóór u gaat spelen, ook op de minimum- en
maximumbedragen voor de Ante- en de Bet-inzetten.
Deze bedragen staan aangegeven op de kleine 
infozuil op de Caribbean Stud Pokertafel. 
Het tafelminimum geldt per speler. De maximum-
inzet geldt per speler per box.

Nadat is ingezet, zegt de croupier dat de 
Progressieve Jackpot gesloten is. U hoort nu: 
“Geen inzetten meer”. Vervolgens ziet u hoe de 
progressieve inzetten die in de muntengleuven zijn
geplaatst, door de tafel worden ‘opgeslokt’. Kleine
rode lampjes in het tafelblad geven aan welke spelers
op de Progressieve Jackpot spelen. Tevens ziet u het
bedrag van de Progressieve Jackpot-meter oplopen.

Dan deelt de croupier de kaarten in pakjes van vijf
per speler en vervolgens ook voor de bank. De laat-
ste kaart van de bank ligt open, alle andere kaarten
liggen gesloten.

U mag uw vijf 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 12.)

!

!

Vervolgens zegt de croupier “Bekijk uw kaarten” of
“Gaat uw gang” en mag u uw kaarten oppakken.

U mag uw speelkaarten alleen boven en dus niet
buiten of onder de speeltafel houden.

Aan de hand van uw eigen vijf kaarten bepaalt u nu
of u verder wilt spelen of dat u opgeeft. U kunt geen
kaarten wegdoen of bijkopen.

Wist u dat er aan de Caribbean Stud Pokertafel
alleen Nederlands, Engels of Duits gesproken
mag worden?

!
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No hand.
Heeft de bank geen High Hand, Aas en Koning, of
een betere combinatie, dan zegt de croupier: 
“No hand”. Heeft u op Bet ingezet, dan ontvangt u nu
op uw Ante-inzet een uitbetaling van éénmaal de inzet. 

In deze fase van het spel mag u de croupier 
verzoeken uw kaarten te controleren op een
Jackpothand. Uiteraard kan dit alleen als u 
daadwerkelijk heeft ingezet op de Progressieve
Jackpot.

Raise (A).
Wilt u doorgaan, dan legt u uw vijf kaarten met de
beeldzijde naar beneden in het vak Bet en plaatst u 
de dubbele inzet (‘raise’) van uw Ante-inzet boven 
op deze kaarten.

Als u twijfelt over doorgaan of opgeven, bijvoorbeeld
omdat u ‘slechte’ kaarten heeft, kijk dan eens naar 
de open kaart van de bank. Deze kaart geeft u
immers al enig inzicht in de kansen van de bank. 

Fold (B).
Als u stopt (‘fold’), legt u de kaarten met de 
beeldzijde naar beneden ter hoogte van uw 
Ante-inzet en verliest u uw inzet op Ante. 

Als alle spelers hun beslissing hebben genomen,
mogen zij hun kaarten niet meer aanraken.
Vervolgens opent de croupier de resterende vier
kaarten van de bank. 

!

B
A
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Showdown.
Heeft de bank een High Hand of beter, dan wordt de
hand van iedere speler vergeleken met die van de
bank. Deze fase van het spel wordt ook wel de
‘showdown’ genoemd en alleen de croupier mag de
speelkaarten nog aanraken. 
Er kunnen zich nu drie mogelijkheden voordoen:

•Is de hand van de bank beter dan de uwe, dan 
verliest u uw inzetten op Ante en Bet.

• Is de hand van de bank gelijk aan de uwe, dan 
heeft u een zogenoemde ‘stand-off’ en blijft uw 
inzet staan.

• Is uw hand beter dan die van de bank, dan krijgt 
u éénmaal uw Ante-inzet uitbetaald en geldt voor 
uw Bet-inzet de met uw hand corresponderende 
uitbetalingsnorm.

In onderstaand schema kunt u zien wat u bij
winst uitbetaald krijgt.

Wat wordt er uitbetaald?
Ranking Reguliere Met inzet op de 

uitbetaling Progressieve Jackpot

High Card 1 – 1

One Pair 1 – 1

Two Pair 2 – 1

Three of a Kind 3 – 1

Straight 4 – 1

Flush 5 – 1 Plus 50 x Jackpot-inzet

Full House 7 – 1 Plus 100 x Jackpot-inzet

Four of a Kind 20 – 1 Plus 500 x Jackpot-inzet

Straight Flush 50 – 1 Plus 5.000 x Jackpot-inzet

Royal Flush 100 – 1 Plus 100% 

Progressieve Jackpot
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Casinolegende.
De zoektocht naar een winnend spelsysteem heeft al
velen beziggehouden. Zo publiceerde de beroemde
schrijver/speler Eduard Douwes Dekker alias
Multatuli (1820-1887) bijvoorbeeld in 1873 in Delft
een boek met de titel ‘Millioenenstudiën’, waarin 
hij onder andere een poging doet om techniek en
filosofie met elkaar te combineren tot een soort
‘logica van het kansspel’. Volgens hem wordt het
normale verloop van het spel niet door het lot
bepaald, maar door een natuurwet die de bank doet
winnen. Deze ‘natuurwet’ is het kleine percentage
rekenkundige winst dat het casino rendabel maakt.
Per individueel casinobezoek is dit percentage 
nauwelijks van invloed op de winstkansen van de
desbetreffende speler, zodat het (nood)lot 
verantwoordelijk lijkt voor diens winst of verlies.
Multatuli’s belangstelling – om niet te zeggen liefde
– voor het kansspel heeft hem overigens nooit het
verwachte fortuin opgeleverd.

De Progressieve Jackpot.
De Progressieve Jackpot is zoals gezegd een 
oplopende Jackpot en uw inzet daarop is in feite een
‘side bet’. Dit wil zeggen dat het normale spelverloop
geen invloed heeft op uw winkansen op de Jackpot.
U hoeft, nadat u uw Ante-inzet heeft geplaatst,
alleen maar de benodigde waardechip in de 
desbetreffende gleuf te plaatsen om daarna een
Jackpot-uitbetaling te kunnen winnen – ook als u 
het gewone spel verliest en zelfs als de croupier 
‘No hand’ annonceert! De Caribbean Stud Poker
Progressieve Jackpot wordt opgebouwd door alle
daarbij aangesloten Caribbean Stud Poker-speel-
tafels (het aantal tafels varieert per vestiging). 
De stand van de Jackpot blijft oplopen tot één speler
een Jackpothand heeft. Een Jackpothand kan uit 
verschillende combinaties bestaan (zie schema op
pagina 15). Jackpotbetalingen worden in mindering
gebracht op de progressieve meter.

Bij een Royal Flush wordt op alle Caribbean Stud
Pokertafels het spel stilgelegd. Nadat een Royal
Flush is uitbetaald, wordt de meter op een 
vastgesteld startbedrag gezet.
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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 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.

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

Ervaring of bijgeloof?
Veel ervaren spelers geloven dat elke speler per uur
ongeveer tien minuten geluk heeft en dat het zo’n
vijftig minuten tegenzit. Opvallend is dat sommige
spelers inderdaad ‘niet stuk lijken te kunnen’, terwijl
andere spelers voortdurend misgrijpen.
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Soms is het gewoon een gevoel waarop je afgaat.
Zoals bij die man die net was teruggekeerd van een
bezoek aan het ziekenhuis waar zijn vrouw de 
volgende ochtend zou bevallen. 
Hij besloot om niet in zijn eentje thuis te blijven zitten
wachten tot de nacht voorbij was, maar belde wat
vrienden en sprak af in het casino. Die avond won 
hij een Jackpot van ruim twee miljoen en amper
twaalf uur later was hij de trotse vader van een 
dot van een kind…

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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Dantur opes nunc nisi divitibus. 

Slechts zij die geld hebben, krijgen er geld bij.

Marcus Valerius Martialis (ca. 40 - ca.102 n.Chr.)
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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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