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Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Hoe speelt u
Punto Banco
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Waar komt het spel Punto Banco vandaan?
Punto Banco is een spel waarbij de spelers niet
tegen elkaar, maar tegen de bank spelen. 
De oorsprong ervan ligt in Italië, waar rond 1400 al
een voorloper van het Punto Banco, Baccara, werd
gespeeld. Een kleine eeuw later werd dit spel 
aangetroffen aan het Franse hof, waar de elite er 
fortuinen mee won én verloor. Uit het Baccara-spel
zijn diverse varianten voortgekomen, zoals Chemin
de Fer en het huidige Punto Banco-spel.

Holland Casino biedt, afhankelijk van de vestiging,
drie varianten van het Punto Banco-spel aan:

•Mini Punto Banco, waarbij de croupier de kaarten
trekt en de tafel 7 zitplaatsen biedt.

•Midi Punto Banco, waarbij eveneens de croupier de
kaarten trekt, maar waarbij de tafel 9 zitplaatsen
heeft.

•Grote Punto Banco, waarbij de spelers om beurten
zelf de kaarten uit de slof mogen trekken en een
drietal croupiers het spel begeleidt, waarbij de tafel
14 zitplaatsen biedt. 
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Hoewel de tafels qua grootte en vormgeving dus
enigszins van elkaar verschillen, zijn de spelregels bij
de drie varianten in principe gelijk. Afhankelijk van
het beschikbaar aantal tafels vereisen de grote
Punto Banco-tafels een hogere minimuminzet en de
Mini Punto Banco een lagere minimuminzet.

De afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op
een Midi Punto Banco-tafel.

Bij Punto Banco gokt u op de kans om zo dicht
mogelijk bij of op de negen punten komt. Omdat 
uw beslissing om dit doel te bereiken geen nadelige
invloed heeft op het spel van de andere spelers, 
ontstaat het unieke gevoel van solidariteit dat zo
kenmerkend is voor de Punto Banco-spelers.

Punto Banco kent een gemiddeld uitkeringspercentage
van 98,7%.
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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 zet u in met jetons en bij Amerikaans
Roulette voornamelijk met kleurenchips (deze koopt
u aan de desbetreffende tafels). Bij Punto Banco
gebruikt u, net als bij spelen als Euro Wheel, Black
Jack en Caribbean Stud Poker, waardechips. 
U koopt deze aan de kassa 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 Punto Banco-kaarten hebben de 
volgende puntwaarde:

•De Heer, Vrouw, Boer en Tien zijn elk nul punten.

•De Aas is één punt.

•De kaarten Twee t/m Negen hebben hun eigen 
puntwaarde.

De telling gaat tot maximaal 9 punten. Overschrijdt
het puntentotaal van de kaarten dit maximum, 
dan worden de tientallen niet meegeteld. Een totaal
van 12 wordt dus afgerond en telt dan – zonder het
tiental – voor 2.

De kaarten die gebruikt worden aan de grote Punto
Banco tafel, worden net als bij Poker en Caribbean
Stud Poker dagelijks vervangen.
De kaarten bij de Mini en Midi Punto Banco gaan 
net als de Black Jackkaarten gemiddeld twee tot drie
weken mee en worden daarna vernietigd. 
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Uw inzetmogelijkheden.
Punto Banco kent drie inzetmogelijkheden:

A Punto – hierbij is de uitbetaling 1 x uw inzet.
B Banco – hierbij is de uitbetaling 1 x uw inzet minus 5%.
C Egalité – een minder vaak voorkomende kans, waarbij

de uitbetaling 8 x uw inzet bedraagt.  

Bij Mini en Midi Punto Banco bevindt zich voor 
iedere zitplaats een vak voor Punto en een vak 
voor Banco, met daarboven een doorlopend vak 
voor Egalité-inzetten. Als zittende speler plaatst u 
uw inzet op een van de vakken die bij uw plaats
horen. Speelt u staande mee, dan bent u vrij om te
kiezen in welk vak op de tafel u uw inzet plaatst. 

Op Punto en Banco mogen per vak maximaal vier
verschillende spelers inzetten. De inzetten van de
verschillende spelers mogen niet op elkaar worden
geplaatst.

AB

C
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De grote Punto Banco-variant kent een afwijkende
tafelindeling. Hier zijn de genummerde vakken 
uitsluitend bestemd voor de veertien zittende 
spelers. De staande spelers zetten in op de vakken
aangemerkt met Punto, Banco dan wel Egalité. 
De zittende spelers plaatsen hun Punto-inzet 
eveneens in het niet-genummerde Punto-vak.

Let, voordat u gaat spelen, goed op de 
minimum- en maximuminzet van de tafel. 
Deze bedragen staan aangegeven op de kleine 
infozuil op de Punto Banco-tafel. 
Het tafelminimum geldt per speler. De maximum-
inzet op de speelkansen Punto en Banco geldt per
speler én per box. De maximuminzet op Egalité 
geldt per speler.

Hoe verloopt het spel?
Zodra de croupier zegt: “Uw inzet alstublieft”, 
gaat het spel beginnen. U krijgt voldoende tijd om
uw inzet te plaatsen.

Zodra u hoort: “Geen inzetten meer” of “Niets 
meer plaatsen alstublieft”, mag u niets meer 
inzetten of zelfs maar aanraken.

Vervolgens trekt de croupier om en om:

•Een eerste open kaart voor de Punto,

•een eerste open kaart voor de Banco,

•een tweede open kaart voor de Punto,

•een tweede open kaart voor de Banco.

Afhankelijk van het puntentotaal van de eerste twee
kaarten van zowel Punto als Banco, wordt nog een
derde, aanvullende kaart voor de Punto en/of Banco
getrokken. Het trekken van een eventuele derde
kaart gaat volgens vaststaande regels, zoals o.a. 
vermeld in het ‘Punto Banco Tableau’ (ook wel tirage
genoemd). 

!
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Punto Banco Tableau.

PUNTO
Punto heeft met twee Het vervolg is dan:

kaarten een totaal 

aantal punten van:

0, 1, 2, 3, 4, 5 Punto krijgt een derde kaart,

tenzij Banco 8 of 9 heeft.

6, 7 Punto past.

Heeft daarbij Banco 0 t/m 5 

punten, krijgt Banco een 

derde kaart.

8, 9 Punto past. 

Punto en Banco krijgen geen 

van beide een derde kaart.

BANCO
Banco heeft met twee Het vervolg is dan:

kaarten een totaal 

aantal punten van:

0, 1, 2 Banco krijgt een derde kaart,

tenzij Punto 8 of 9 heeft.

3 Banco krijgt een derde kaart,

tenzij Punto 8 of 9 heeft, of 

tenzij de derde Puntokaart 

een 8 is.

4 Banco krijgt een derde kaart 

wanneer de derde Puntokaart 

een waarde heeft van 

2, 3, 4, 5, 6, of 7.

5 Banco krijgt een derde kaart 

wanneer de derde Puntokaart

een waarde heeft van 4, 5, 6, of 7. 

6 Banco past als de Punto past;

Banco krijgt een derde kaart 

wanneer de derde Puntokaart 

een waarde heeft van 6 of 7. 

7 Banco past.

8, 9 Banco past. 

Punto en Banco krijgen geen van 

beide een derde kaart.



1514

Wat wordt er uitbetaald?
•Wint Punto, dan wordt uw inzet op Punto 

1 x uitbetaald. (Banco en Egalité verliezen.)

•Wint Banco, dan wordt uw inzet op Banco uitbetaald
in de verhouding 19/20. Heeft u bijvoorbeeld 
€ 100,- ingezet, dan is de uitbetaling daarbij dus
19/20 x  € 100,- = € 95,-. (Punto en Egalité 
verliezen.)

•Egalité betekent dat Punto en Banco evenveel pun-
ten hebben; in dat geval wordt uw inzet op Egalité 
8 x uitbetaald. (De Punto- en Banco-inzetten blijven
staan.)

Pas als de croupier alle winnende inzetten heeft
betaald mag op die bewuste vakken opnieuw worden
ingezet. 

Baccara is een term bij het Punto Banco-spel die 
‘nul punten’ betekent. U hoort de croupier “Baccara”
zeggen als twee kaarten samen de waarde tien 
hebben. Zo’n combinatie telt in het Punto Banco-
spel voor nul.

De Taxlijn en de Smash.
De Taxlijn is de lijn waarop u als speler met gepaste
waardechips de zogenoemde ‘tax’ (5% bij Banco-
uitbetalingen) kunt plaatsen (A).

!

A
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Is uw Banco-inzet bijvoorbeeld € 40,-, dan zou de
croupier u bij winst normaliter 19/20 x € 40,- = 
€ 38,- uitbetalen. Heeft u echter de benodigde € 2,-
voor de tax in kleinere waardechips voorhanden en
deponeert u deze op de taxlijn vóór u, dan incasseert
de croupier deze € 2,- en krijgt u vervolgens € 40,-
uitbetaald. Heeft u geen of onvoldoende kleinere
waardechips om op deze wijze de tax te voldoen, 
dan zal de croupier automatisch de tax inhouden 
op de uitbetaling. De kleinere waardechips die dan 
bij de uitbetaling behoren, maar die op zich niet 
voldoen aan de reguliere inzetnormen van die tafel,
worden als deelbetaling op de Taxlijn vóór u
geplaatst. Dit ‘wisselgeld’ wordt ook wel de ‘Smash’
genoemd.

Non-betting coup.
Het kan gebeuren dat de croupier per abuis een
kaart teveel trekt. In zo’n geval wordt het lopende
spel volgens de normale regels gespeeld, terwijl 
de teveel getrokken kaart tijdelijk onder de 
kaartslofopening wordt gelegd. 
Vervolgens zegt de croupier: “Er volgt een Non-
Betting Coup”. U dient dan uw inzetten en 
uitbetalingen weg te nemen, waarna er een 

spelronde zonder inzetten volgt waarbij de eerder
teveel getrokken kaart wordt gebruikt.

Casinolegende.
De beroemde Italiaanse violist en componist Niccolò
Paganini (1782-1840) had een voorliefde voor het
kansspel. Samen met anderen begon hij zelfs een
eigen casino. Helaas werd zijn casino na amper een
maand door de overheid gesloten, waarna hij nog
jarenlang optredens moest verzorgen om zijn 
schulden af te betalen.

De slofhouder.
De grote Punto Banco biedt de zittende spelers de
mogelijkheid om zélf de kaarten uit de slof trekken.
Volgens sommigen een kick die vergelijkbaar is met
het gevoel dat u zou krijgen als u bij het roulettespel
zelf de kogel zou mogen geven (dit laatste is bij
Holland Casino overigens niet toegestaan...). 
Op aangeven van de croupier trekt de slofhouder 
vervolgens om en om de kaarten voor Punto en Banco. 

Om verkeerd getrokken kaarten te voorkomen,
dient u zich als slofhouder exact aan de aanwijzingen
van de croupier te houden.

!
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Te beginnen bij de speler op box 1 rouleert de 
slof. Zolang een spelronde niet eindigt met Punto-
winst, mag de slofhouder de kaarten blijven 
trekken. Wint echter Punto, dan schuift de slof 
een box op en wordt deze aan de volgende speler
aangeboden.

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 het fiche 
in de tronc, dat is een speciale bus in de tafel. 
De 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 een van de zitplaatsen aan tafel in beslag
genomen en wilt u stoppen met spelen, geef dan bij
uw vertrek van tafel even aan dat uw plaats vrijkomt. 

Ervaring of bijgeloof?
Kunt u bij Punto Banco uw winstkansen vergroten?
Er zijn veel spelers die de uitslagen bij het Punto
Banco-spel noteren en die, zodra Egalité een aantal
malen niet is gevallen, daar op gaan inzetten. 
Dit ‘systeem’ kan werken, maar ook hier geldt: 
u moet geluk hebben. Gemiddeld komt één keer per
twaalf coups Egalité tevoorschijn. Omdat Egalité
achtmaal wordt uitbetaald, kunt u op deze wijze uw
winstkansen enigszins vergroten, althans wanneer
Egalité redelijk snel weer uitkomt. Blijft Egalité 
echter wat langer uit, dan gaat dit spelsysteem
natuurlijk niet op.
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Andere systeemspelers gaan uit van de theorie dat
Punto en Banco op den duur ongeveer even vaak
voorkomen. Na een serie Punto gaan ze dan met 
alsmaar hogere inzetten op Banco spelen 
(in ‘vaktermen’ heet dat: ‘een progressie spelen’). 
Weer anderen ‘volgen de bank’, dat wil zeggen 
dat ze na Punto weer Punto spelen en na Banco
weer Banco.

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?



2322

Nec lusisse pudet, 
sed non incidere ludum.  

Spelen is geen schande, 
als men maar van ophouden weet.

Quintus Horatius Flaccus (65-8 v.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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