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Black Jack wordt gespeeld aan een tafel waaraan 7 spelers kunnen zitten. Deze spelers 
worden de boxhouders genoemd. De overige spelers staan achter de boxhouders en kunnen 
met hen meespelen door in te zetten. Deze spelers mogen de boxhouders op geen enkele 
wijze beïnvloeden. Ook wanneer alle boxen niet bezet zijn kunnen spelers met een 
boxhouder meespelen. 
 
Bij iedere zitplaats staat op het laken een dubbele cirkel en drie enkele cirkels. De boxhouder 
zet in op de dubbele cirkel. De spelers die meespelen met de boxhouder zetten in op één 
van de enkele cirkels. 
 
Het doel van het spel is door een aantal kaarten te trekken zo dicht mogelijk bij of op de 21 
punten te komen. Alle spelers spelen tegen de bank, een croupier die bij Black Jack de 
dealer heet. 
 
De plaatjes heer, vrouw en boer zijn ieder 10 punten waard. De aas is 1 of 11 punten waard. 
De kaarten 2 t/m 10 hebben hun normale waarde. 
 
Wanneer een speler bij de eerste 2 kaarten een aas met een 10 of plaatje krijgt, heeft Black 
Jack. 21 punten met 2 kaarten dus. Dit is de hoogst haalbare score en meer waard dan een 
andere combinatie die samen 21 punten is. 
 
Als de spelers ingezet hebben deelt de dealer de kaarten. Als eerste krijgt de boxhouder 
links van de dealer een kaart en als laatste de dealer zelf. Vervolgens krijgt iedere speler een 
tweede kaart behalve de dealer. De dealer legt alle kaarten open op tafel.  
De dealer vraagt nu één voor één aan de boxhouders of deze nog één of meerdere kaarten 
wil ontvangen. Dit wordt per kaart beslist door de boxhouder. 
Heeft de boxhouder na het ontvangen van een extra kaart 22 punten of meer dan heeft hij 
verloren en wordt de inzet van de boxhouder en medespeler ingenomen door de dealer. 
 
Als een boxhouder tijdens het spelen 3 zevens krijgt dan ontvangen de spelers op de box 
direct 1x hun inzet uitbetaald, de zevens doen daarna nog steeds mee en kunnen nog eens 
voor winst zorgen.  
 
Als alle spelers geweest zijn trekt de dealer een tweede kaart. Of de dealer daarna past of 
verder moet spelen ligt van te voren vast: Als de dealer daarna 16 punten of minder heeft 
moet hij nog een kaart pakken. Bij 17 punten of meer moet de dealer passen. Heeft een 
boxhouder Black Jack en de dealer niet dan ontvangen de boxhouder en zijn medespelers 
2x de inzet. Heeft een boxhouder op een andere wijze meer punten (21 of minder) dan 
dealer dan ontvangen de boxhouder en zijn medespelers 1x de inzet. Heeft de dealer 
evenveel punten dan de boxhouder dan mag de boxhouder zijn inzet houden.  
 
In alle andere gevallen verliest de speler zijn inzet. 
 
 

 


