
Live Blackjack

Wij bieden een Live Blackjack met acht pakken kaarten aan, met een live dealer en een
echte blackjacktafel met plaats voor zeven spelers.

Live Blackjack RNG

Wij bieden Blackjack met acht pakken kaarten aan, met plaats voor zeven spelers. Dit
spel wordt niet gehost door een live dealer. Er worden automatisch digitale kaarten
gedeeld op en verwijderd van de posities van de dealer en de speler. U speelt tegen de
automatische hand van de dealer.

Let op: in het casino kunnen 1.000 spelers tegelijk spelen.

Inzetverloop

Als u tijdens een lopende spelronde aan tafel komt, kunt u pas inzetten zodra
de volgende ronde begint.
Om een inzet te plaatsen kiest u een chip en plaatst die op één van de
inzetvakken.
U kunt tegelijkertijd op verschillende posities meerdere chips plaatsen.
De timer in het spelvenster geeft aan hoeveel tijd u nog hebt om uw inzet te
plaatsen.
Na het signaal Niet meer inzetten begint de spelronde.
Aan het eind van elke spelronde worden de winnende inzetten uitbetaald.
Om een spelronde te spelen plaatst u opnieuw uw inzet of gebruikt u de knop
Opnieuw inzetten.
Om een ronde over te slaan plaatst u simpelweg geen inzet op tafel.

Spelverloop

Zodra de hoofdinzet geplaatst en bevestigd zijn, kunt u extra inzetten plaatsen
als de optie Meerdere inzetten ondersteund wordt en de inzetronde nog open
is.
Na de inzetronde kunt u desgewenst de knoppen Kopen, Passen, Verdubbelen,
Splitsen en Verzekering (als de eerste kaart van de dealer een aas is)
gebruiken.
Als u geen keuze maakt, kiest u automatisch Passen. Als u besluit te
Verdubbelen, moet u een extra bedrag gelijk aan uw inzet plaatsen uit uw
saldo. Hiermee verdubbelt u de totale inzet.
Als elke speler aan tafel bust gaat (een score heeft van hoger dan 21), is de
ronde voorbij. De dealer trekt in dat geval geen extra kaarten.

Spelverloop

Allereerst moet u de hoofdinzet plaatsen. Daarna kunt u optionele extra
inzetten plaatsen.



Nadat de inzetten bevestigd zijn, deelt de dealer vier kaarten: eerst een open
kaart aan de speler, dan een open kaart aan de dealer, vervolgens een open
kaart voor de speler en tot slot een gesloten kaart voor de dealer.

Als de zichtbare kaart van de dealer een aas is, krijgt u de kans uw hand
te verzekeren tegen Blackjack van de dealer. Als dat het geval is,
onthult de dealer Blackjack onmiddellijk na de verzekeringsronde en is
het spel voorbij.
Als de dealer een open 10-kaart heeft en een gesloten aas, dan wordt
de hand onthuld en is het spel voorbij.

Daarna volgt de actieronde, waarin u kunt kiezen tussen Kopen, Passen,
Verdubbelen of Splitsen. Als u geen keuze maakt, kiest u automatisch Passen.
Zodra alle spelers hun keuze gemaakt hebben, begint de dealer kaarten te
trekken. Dealer neemt kaart op zachte 17.
Als elke speler aan tafel bust gaat (een score heeft van hoger dan 21), is de
ronde voorbij. De dealer trekt in dat geval geen extra kaarten.

Limieten

De limieten die worden weergegeven naast de naam van de tafel in de Lobby en op de
interface van de speeltafel hebben betrekking op de hoofdpositie inzet limieten van
Blackjack.

Limieten

De limieten die worden weergegeven naast de naam van de tafel in de Lobby en op de
interface van de speeltafel hebben betrekking op de hoofdpositie inzet limieten van
Blackjack.

De volgende inzetten hebben hun eigen limieten: Hoofdinzet, 21+3 en Top 3.

De volgende inzetten hebben hun eigen limieten: Hoofdinzet, Paar dealer, Paar
speler, 21+3, Achterinzetten, Achterinzetten paar speler en Achterinzetten 21+3.

Multi-plaatsen functie

U kunt meerdere* plekken aan dezelfde speeltafel innemen en op elke positie
afzonderlijke inzetten plaatsen. Als u geen bevestigde inzetten op tafel heeft liggen,
kunt u tussen en tijdens spelrondes van plaats veranderen. Als u bevestigde inzetten op
tafel heeft liggen, kunt u plekken waarop u nog geen inzet geplaatst had bezetten en
verlaten.

*Deze optie is uitsluitend beschikbaar indien ingeschakeld door de aanbieder.

Achterinzetten

Er is een optie* om mee te spelen aan een volle tafel met Achterinzetten. Met deze
optie kunt u deelnemen aan het spel door de acties van de hoofdspeler te volgen en in
te zetten op diens hand.

De optie Achterinzetten is uitsluitend beschikbaar op posities die worden bezet door
actieve spelers. U kunt op meerdere posities tegelijkertijd Achterinzetten. Wanneer u



als actieve speler deelneemt aan het spel, kunt u gelijktijdig Achterinzetten op alle
overige bezette posities.

Als Achterinzet - speler volgt u automatisch de acties van de hoofdspeler, tenzij die
ervoor kiest te Splitsen of Verdubbelen en uw saldo hiervoor ontoereikend is. In dat
geval gebeurt het volgende: als de hoofdspeler verdubbelt, kiest u Kaart en blijven en
als de hoofdspeler splitst, volgt u diens rechterhand. Verzekeren is niet beschikbaar
voor Achterinzet - spelers.

Als u een Achterinzet plaatst op een hand van een speler die die ronde besluit niet in
te zetten, dan wordt uw inzet teruggestort op uw account. De inzetlimieten voor
Achterinzetten worden weergegeven op het paneel Tafellimieten.

*Deze optie is uitsluitend beschikbaar indien ingeschakeld door de aanbieder.

Nu delen

De functie Nu delen* versnelt het spelverloop wanneer er maar weinig spelers aan de
tafel zitten. U kunt gebruik maken van de knop Delen om een verzoek te doen de ronde
vroegtijdig af te ronden omdat u uw inzetten geplaatst heeft en klaar bent om te
spelen.

De knop Delen kan in de ene ronde beschikbaar zijn en in de andere uitgeschakeld zijn
— dit is afhankelijk van het aantal spelers dat aan de speeltafel zit.

Let op: Achterinzetten is niet beschikbaar vanaf het moment dat de knop Delen
geactiveerd is.

*Deze optie is uitsluitend beschikbaar indien ingeschakeld door de aanbieder.

Extra inzetten

Dit zijn inzetten die u naast de hoofdinzet van het spel kunt plaatsen. Zonder
hoofdinzet te plaatsen kunt u deze inzetten niet plaatsen.

21+3

Dit is een soort extra inzet waarmee spelers kunnen inzetten op de eerste twee kaarten
van de speler en de eerste kaart van de dealer. U wint als die samen een pokerhand van
drie kaarten vormen die in deze lijst voorkomt:

Three of a Kind van hetzelfde teken - Alle drie kaarten hebben hetzelfde
teken en dezelfde waarde.
Straight Flush - De drie kaarten hebben opeenvolgende waarden en hetzelfde
teken.
Three of a Kind – Alle drie kaarten hebben dezelfde waarde.
Straight - De drie kaarten hebben opeenvolgende waarden maar verschillende
tekens.
Flush - Alle drie kaarten hebben hetzelfde teken.

De extra inzet 21+3 moet ingeschakeld zijn door de aanbieder.

Top 3



Deze extra inzet combineert de eerste twee kaarten van de speler en de eerste kaart
van de dealer om een van de volgende pokercombinaties te vormen: Three of a Kind,
Straight Flush of Three of a kind met hetzelfde teken. De inzet betaalt uitsluitend
voor die combinaties uit.

De Top 3 extra inzet moet ingeschakeld zijn door de aanbieder.

Paren

Titel Extra
inzet Beschrijving

Paar Speler De eerste twee kaarten van de speler vormen een perfect paar,
gekleurd paar of rood/zwart paar

Paar Dealer De eerste twee kaarten van de dealer vormen een perfect paar,
gekleurd paar of rood/zwart paar

Perfect
Pairs TM

De eerste twee kaarten van de speler en de dealer vormen een

paar van hetzelfde teken. Voorbeeld: 4 4

Gekleurd
paar

De eerste twee kaarten van de speler en de dealer vormen een
paar van dezelfde kleur maar van een ander teken. Voorbeeld: 4

4

Rood/zwart
paar

De eerste twee kaarten van de speler en de dealer vormen een

paar van verschillende kleuren en tekens. Voorbeeld: 4 4

Uitbetalingspercentage

Het theoretische uitbetalingspercentage (RTP) bij een optimale strategie van de speler
is 99,38% op het hoofdspel.

Het theoretische uitbetalingspercentage (RTP) bij een optimale strategie van de speler
is 99,46% op het hoofdspel.

Het uitbetalingspercentage op de extra inzet 21+3 is 96,30%.

De RTP op extra inzetten (Perfect Pair Speler en Perfect Pair Dealer) is 95,90%.

Het uitbetalingspercentage (RTP) van de Top 3 extra inzet is 91%.

Prijzentabellen

Uitbetaling hoofdspel Betaalt



Winnende hand 1:1

Verzekering 2:1

Blackjack 3:2

Uitbetaling extra inzet 21+3 Uitbetaling

Three of a kind met hetzelfde teken 100:1

Straight Flush 40:1

Three of a kind 30:1

Straight 10:1

Flush 5:1

Uitbetaling paren extra inzet Uitbetaling

Rood/zwart paar 6:1

Gekleurd paar 12:1

Perfect PairsTM 25:1

Uitbetaling Top 3 extra inzet Betaalt

Three of a kind met hetzelfde teken 270:1

Straight Flush 180:1

Three of a kind 90:1



Deelstijl

Verschillende blackjacktafels kunnen verschillende deelstijlen hanteren. Er zijn twee
opties: Amerikaanse of Europese deelstijl.

Als de tafel in de Lobby gemarkeerd is met het EU - pictogram, wordt de Europese
deelstijl gebruikt. Als de tafel niet gemarkeerd is met een pictogram, wordt de
Amerikaanse deelstijl gebruikt.

EU: De dealer krijgt de tweede kaart pas nadat alle spelers hun beslissingen genomen
hebben. 

US: De dealer krijgt de tweede kaart nadat alle spelers kaarten gedeeld hebben
gekregen en voordat ze hun beslissingen nemen.

Deelstijl van de kaarten heeft invloed op verzekeren en de volgorde van actierondes:
Zie het onderdeel Verzekering in de Spelregels voor meer informatie.

Schudden van de kaarten

In dit spel worden acht vooraf geschudde pakken kaarten gebruikt. Wanneer er een
nieuwe set geschudde kaarten bij de tafel aankomt, worden de kaarten in de slof
geplaatst. De dealer plaatst een steekkaart in de nieuwe set. Zodra de steekkaart
gedeeld wordt, kondigt de dealer aan dat de kaarten in de volgende ronde vervangen
worden. Wanneer een nieuwe set kaarten bij de tafel komt, worden alle vorige kaarten
verwijderd. Aan tafel worden de kaarten nogmaals geschud en vervolgens worden de
nieuwe kaarten in de slof geplaatst.

Kaarten branden voor spelronde : als deze functie is ingeschakeld door de aanbieder,
trekt de dealer voor aanvang van elke inzetronde de eerste kaart uit de schudmachine
en legt deze ongezien af.

Kaarten worden na elke ronde automatisch geschud.

Elementen gebruikersinterface

 
Opnieuw
inzetten

Plaats dezelfde inzet als tijdens de vorige ronde.

 
Ongedaan

maken

Verwijdert uw huidige inzetten van tafel.

Verdubbelt de momenteel geplaatste inzet.



 
Verdubbelen

 
Passen

Trekt geen kaarten meer en beëindigt de beurt.

 
Kopen

Hiermee vraagt u nog één kaart van de dealer.

 
Splitsen

Splits een hand en vraagt nog één kaart om verder te spelen met
twee handen op een enkele positie.

 
Verzekering

Beschermt uw inzet tegen Blackjack van de dealer.

 
Overslaan

Wijst verzekering af en zet het spel voort.

 
Delen

Bevestigt uw inzetten en laat anderen weten dat u klaar bent om
verder te gaan met de spelronde.

 
Opnieuw
inzetten
volgende

ronde

Beschikbaar tijdens actieronde. Zet een zelfde inzet in de wacht
als uw vorige inzet en plaatst deze op de tafel zodra de nieuwe
inzetronde begint.

 
Extra

inzetten

Verbergt/toont de Extra inzetten.

 
Klik op de knop om het menu Instellingen te openen.



Menu Spelopties - Hier kunt u verschillende functies en
knopinfo in- of uitschakelen.
Geluidsinstellingen - Hier kunt u de spelgeluiden en de
stem van de deler in- of uitschakelen en het
geluidsvolume wijzigen.
Beeldinstellingen - Hier kunt u de kwaliteit van het
videobeeld wijzigen.
Geschiedenis - Hier kunt u uw volledige spelgeschiedenis
bekijken. 
Als u de gegevens onder Geschiedenis ontoereikend
vindt, kunt u bij uw aanbieder een gedetailleerder
overzicht opvragen.
Hulp - Opent de bestanden met hulp en spelregels die u
nu leest.
Ondersteuning* - Hier kunt u contact opnemen met de
klantenservice. 
* Het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in uw
regio.

Balans Toont uw huidige spelsaldo. Dit is het geld dat u kunt gebruiken
om het spel te spelen.

 
Kassa

Opent het venster Kassa. Hier kunt u stortingen en opnames
doen, uw transactiegeschiedenis bekijken, enz.

 
Limieten

Toont het paneel Limieten.

 
Fooien

Geeft de dealer een fooi*. 
* Deze optie is uitsluitend beschikbaar als deze is ingeschakeld
door de aanbieder.

 
Lobby

Laadt de Lobby. Vanuit de lobby kunt u aanschuiven bij andere
tafels.

 
Gouden

Chip

Let op: Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden door de
aanbieder.

Gouden Chips zijn bonuschips die u kunt verdienen in bepaalde
tafelspellen. Elke Gouden Chip heeft een bepaalde waarde en
kan gebruikt worden om in te zetten zoals een gewone chip. Als u
Gouden Chips hebt ontvangen, ziet u ze in het spelscherm,
samen met de andere chips. 
U ziet het aantal en de waarde van de Gouden Chips. Als u



Gouden Chips van verschillende waarden hebt ontvangen,
worden ze apart vermeld. Chips van dezelfde waarde uit
verschillende bonussen worden opgeteld.

Om Gouden Chips in te zetten, moet u eerst de gewenste
waarde van de Gouden Chip kiezen. Vervolgens plaatst u uw
inzet zoals gebruikelijk. Uw inzet wordt afgetrokken van het
betreffende aantal Gouden Chips.

Opmerking:

U kunt tijdens de inzetronde meerdere Gouden Chips
gebruiken en u kunt Gouden Chips op verschillende
posities plaatsen. Het is echter mogelijk dat de aanbieder
een beperking geplaatst heeft op het aantal Gouden
Chips dat u in één spelronde kunt gebruiken.
Als deze optie is ingeschakeld door de aanbieder, kunt u
Gouden Chips en reguliere chips (uit uw saldo) door
elkaar gebruiken op één inzetpositie.
Als dit is ingeschakeld door de aanbieder, kunt u Gouden
Chips gebruiken voor:

Blinde acties tijdens de inzetronde
Inzetten tijdens actierondes (bijv. om te
Verdubbelen)

Als de aanbieder het gebruik van meerdere Gouden Chips
toestaat, probeert het spel deze inzetten automatisch te
plaatsen met Gouden Chips, met een voorkeur voor chips
die dichter bij de oorspronkelijke waarde van de Gouden
Chip liggen.

Als er geen Gouden Chips meer beschikbaar zijn,
gebruikt het spel reguliere chips om de inzet te
plaatsen en ontstaat een gemengde inzet.
Als gemengde inzetten niet toegestaan zijn en u
hebt onvoldoende Gouden Chips, of als u het
maximumaantal toegestane Gouden Chips in het
huidige spel hebt bereikt, worden reguliere chips
gebruikt voor de inzet.
De inzet wordt afgewezen als uw saldo aan
reguliere chips ontoereikend is voor de inzet.

U kunt altijd gemengde inzetten plaatsen in Roulette en
SicBo.

In geval van een gelijkspel of push krijgt u uw Gouden Chip
terug. Een gelijkspel of push kan voorkomen in Blackjack,
Baccarat, Dragon-Tiger en pokerspellen.

Een inzet met een Gouden Chip of een gemengde inzet kan niet
verzekerd worden.

Als u wint met uw Gouden Chip-inzet, wordt de waarde van de
winnende Gouden Chip afgetrokken van uw winstbedrag.

Alle spelrondes die met Gouden Chips gespeeld zijn, zijn in de
spelgeschiedenis te herkennen aan het (GC)-pictogram.



Vrijwaring Live wedden

We doen er alles aan om te zorgen dat de informatie die getoond worden aan u en op
onze website met betrekking tot evenementen accuraat is. Deze informatie is echter
bedoeld als leidraad. Vanwege de aard van deze gebeurtenissen en omdat live
uitzendingen mogelijke vertraging kunnen oplopen, accepteren wij geen
aansprakelijkheid voor enige onjuiste informatie, waaronder scores en speeltijden.
Raadpleeg de betreffende inzetreglementen voor meer informatie over de afhandeling
van inzetten in bepaalde markten. Let op: de vertraging die optreedt kan van klant tot
klant variëren, afhankelijk van de verbinding waarover de gegevens of de beelden
ontvangen worden.

Live videobeelden: Afhankelijk van de internetverbinding kan er enige vertraging
optreden in het videobeeld. Het spel is zo ontworpen dat spelers geen voordeel of
nadeel hebben van de snelheid van hun internetverbinding.

Opmerking over storingen: Bij storing zijn alle spelrondes en winsten ongeldig.

Opmerking over afrondingen: Inzetten worden altijd naar beneden afgerond vanaf de
derde decimaal. Wanneer uw geld teruggestort wordt op het saldo van uw account,
worden bedragen kleiner dan 0,01 naar beneden afgerond.

Melding over niet-afgehandelde acties: Onbetaalde acties worden na 90 dagen
geannuleerd.

Opmerking over verbroken verbindingen: Als u tijdens een spel waarbij u om echt
geld speelt de verbinding met het internet verliest, maak dan opnieuw verbinding en
log weer in bij het casino. 
Om de spelronde te voltooien, wordt u automatisch verbonden met een niet-live versie
van het spel dat u aan het spelen was. Uitsluitend de kaarten die al op tafel lagen op
het moment van het verbreken van de verbinding worden overgedragen naar een
dergelijke spelronde. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u de dealer nog extra
kaarten kunt zien trekken nadat de verbinding verbroken is. Deze kaarten worden niet
overgedragen naar de niet-live spelronde. Let op: extra inzetten worden afgehandeld
op basis van het live spel, niet de niet-live versie van het spel. 
Als u geen niet-afgehandelde acties had, wordt het spel offline afgehandeld volgens de
live-versie van het spel en kunt u de resultaten van de ronde terugkijken in de
spelgeschiedenis.

Opmerking over verbroken verbindingen: Als uw verbinding met het spel vanwege een
verbindingsprobleem wegvalt, wordt uw hand afgehandeld volgens de beste strategie
met de acties Kaart of Blijven. U kunt de resultaten van de ronde terugkijken in de
spelgeschiedenis.

Regels van Live Blackjack

Spelregels

Deze Blackjack-variant wordt gespeeld met acht pakken kaarten en zeven hoofdspelers
aan de tafel (en een onbeperkt aantal Achterinzet - spelers, als deze functie
beschikbaar is).

Het doel van Blackjack is om een totale handwaarde te krijgen die dichter bij 21 ligt
dan die van de dealer, zonder er overheen te gaan. In Blackjack tellen azen als 1 of 11,



plaatjeskaarten als 10 en de nummerkaarten als hun waarde. Blackjack verslaat een
score van 21.

Als de eerste twee kaarten die u ontvangt een aas en een kaart met een waarde van 10
zijn, dan hebt u Blackjack en wint u anderhalf keer uw inzet (als uw inzet bijvoorbeeld
10 is, ontvangt u 25). Als de waarde van uw hand dichter bij de 21 is dan die van de
dealer, dan wint u uw inzet dubbel terug (heeft u bijvoorbeeld 10 ingezet, dan ontvangt
u 20). Als de waarde van uw kaarten hoger is dan 21, dan bent u bust en verlies u uw
inzet. Als de dealer en u een hand van dezelfde waarde hebben (17 of hoger) dan wint
geen van beiden en krijgt u uw inzet terug. Dit heet een push.

De dealer trekt kaarten t/m 16 en blijft altijd vanaf 17 (inclusief zachte 17).

De dealer neemt een kaart op zachte 17. De dealer heeft een zachte 17 als een van de
kaarten in de hand van de dealer een aas is en het totaal van de andere kaart(en) in de
hand 6 is (ongeacht de volgorde waarin ze gedeeld werden). Dit wordt aangegeven als
'7/17'. Als dit gebeurt, blijft de dealer kaarten trekken totdat de hand een harde 17 of
meer is.

Wanneer de hand van de dealer bestaat uit een open 10-kaart en een gesloten aas,
onthult de dealer de gesloten kaart en kondigt aan dat de ronde voorbij is. Er volgt
geen verzekeringsronde en er kunnen geen beslissingen worden genomen.

Splitsen

Als uw eerste twee kaarten dezelfde waarde hebben, mag u ze in twee afzonderlijke
handen splitsen door een tweede inzet van dezelfde waarde te plaatsen. U krijgt
vervolgens een extra kaart op beide handen. U mag een gesplitste hand niet nogmaals
Splitsen.

Na het Splitsen van een hand wordt eerst de eerste hand gespeeld voordat de kaarten
voor de tweede hand gedeeld worden.

U mag op elke hand zoveel kaarten nemen als u wilt, tenzij u twee azen splitst, dan
krijgt u op elke aas nog één kaart. Als u in een gesplitste hand een aas en een tien-
kaart hebt, telt die als 21 en niet als Blackjack. In dat geval is de uitbetaling 1:1, niet
3:2.

Verdubbelen

Als u, nadat de eerste twee kaarten gedeeld zijn, denkt dat u de hand van de dealer
kunt verslaan met één extra kaart, dan kunt u uw inzet verdubbelen. De inzet wordt
twee keer de aanvankelijke inzet (het verschil wordt afgeschreven van uw saldo) en u
krijgt nog één extra kaart gedeeld.

U kunt een gesplitste hand Verdubbelen. Als u Verdubbelen kiest wanneer de waarde
van de eerste kaart van de dealer 11 (aas) is en de dealer haalt Blackjack, dan verliest
u beide inzetten. Als de waarde van de eerste kaart van de dealer 10 is en de dealer
haalt Blackjack, dan krijgt u uw Verdubbelen - inzet terug.

Verzekering

Als de zichtbare kaart van de dealer een aas is, krijgt u de kans uw inzet te verzekeren
tegen Blackjack. Als u besluit zich te verzekeren, plaatst u de helft van uw
aanvankelijke inzet, als aparte inzet op tafel. Als de dealer Blackjack heeft, krijgt u uw
verzekeringsinzet 2 op 1 uitbetaald. Zo verliest u uw inzet niet (want u krijgt 2x de



helft van uw aanvankelijke inzet plus het verzekeringsbedrag terug). Als de dealer geen
Blackjack heeft, verliest u uw verzekeringsinzet, ook als u uiteindelijk verliest.

U kunt elke inzet met echt geld verzekeren, maar inzetten met een Gouden Chip niet.
Als het spel Multi-plaatsen ondersteunt, wordt verzekering toegepast op alle door u
bezette plaatsen, behalve posities waarop u een Gouden Chip heeft ingezet.

Deelstijl van de kaarten heeft invloed op de volgorde van verzekeren en actierondes:

In het geval van een US - deelstijl wordt verzekering aangeboden als zowel u als
de dealer de tweede kaart ontvangen hebben en de eerste kaart van de dealer
een aas is. De dealer controleert op Blackjack na de verzekeringsronde. Als de
dealer Blackjack heeft, is de spelronde voorbij nog voordat u een actie kunt
kiezen.
In het geval van een EU - deelstijl wordt verzekering aangeboden nadat u uw
tweede kaart ontvangen hebt en de eerste kaart van de dealer een aas is. U
krijgt echter een actieronde onmiddellijk na de verzekeringsronde en voordat
de tweede kaart van de dealer gedeeld is.

Er wordt verzekering aangeboden als zowel u als de dealer de tweede kaart ontvangen
hebben en de eerste kaart van de dealer een aas is. De dealer controleert op Blackjack
na de verzekeringsronde. Als de dealer Blackjack heeft, is de spelronde voorbij nog
voordat u een actie kunt kiezen.

10 Card Charlie

Het is theoretisch mogelijk om 10 kaarten te trekken zonder bust te gaan. In dit geval
wint uw hand automatisch, behalve als de dealer Blackjack heeft.
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