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Black Jack

Het gaat erom een hoger punten aantal dan de 

croupier met als hoogste aantal 21 te bereiken of 

zo dicht mogelijk te benaderen. Wie een groter 

totaal bereikt dan 21, heeft verloren.

Waarde van de kaarten

Azen tellen voor 1 of 11 naar keuze van de speler. 

De beeldkaarten tellen voor de waarde die erop 

aangeduid staat.

Spelverloop

Eens alle inzetten gedaan, deelt de croupier 

aan iedere speler een kaart en bedient zich als 

laatste. Daarna krijgt iedere speler een tweede 

kaart. Beginnende bij de speler aan zijn linker-

hand vraagt de croupier aan ieder of hij nog 

meer kaarten wenst. De speler vraagt al dan 

niet een of meerdere kaarten bij om aldus een 

puntenaantal te verkrijgen zo dicht mogelijk bij 

21 gelegen.

Het beste resultaat is BLACKJACK d.w.z. 21 pun-

ten met maar 2 kaarten EEN AAS EN EEN BEELD 

OF EEN TIEN. Dan wordt de inzet uitbetaald in 

verhouding 3/2 (=1 1/2 x de inzet). De croupier 

moet een kaart trekken aan “16” en is verplicht 

te passen aan “17”. Is de speler dichter bij de 

21 dan de croupier dan wint hij. Gaat de speler 

door zijn gevraagde kaart over de 21 punten 

heen of is de totale waarde van zijn kaarten 

lager dan die van de croupier, verliest hij. Bij ge-

lijke waarde van speler en croupier is er sprake 

van “onbeslist”(niemand wint). BlackJack wint 

steeds van 21 punten.

Na de eerste 2 kaarten kan de speler en nader-

hand de medespeler zijn inzet verdubbelen. Hij 

krijgt dan slechts 1 kaart.

Twee kaarten met gelijke waarde kunnen ge-

splitst worden. Wanneer men een 10 ontvangt 

op een gesplitste aas, dan is dit geen BlackJack 

maar 21.


