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BLACKJACK MULTIHAND 3 SEATS
Om het spel te winnen, moet de totale waarde van uw kaarten groter zijn
dan die van de croupier en dit zonder de 21 te overschrijden.
Voor een blackjack, de beste hand in het spel, moet u een totaal van 21
punten halen met de twee eerste kaarten die u ontvangt.
Uw enige tegenstander is de croupier die verplicht is te stoppen bij een
hand van 17 punten.
Een spel wordt gespeeld met 6 kaartspellen van 52 kaarten.

Waarde van de kaarten
De kaarten van 2 tot 10 leveren hun respectievelijke waarde in punten op.
De figuurkaarten boer, dame en heer leveren elk 10 punten op.
De aas is 1 of 11 punten waard naargelang de meest gunstige situatie.

Start een spel
Kies uw inzet voor elke hand en druk op de knop delen om het spel te
starten. De kaarten worden in de richting van de klok gedeeld en de
laatste kaart is voor de croupier. De croupier deelt een eerste kaart voor
iedere hand in het spel en legt deze met de spelkant naar boven. Daarna
deelt hij een tweede kaart. De tweede kaart van de croupier wordt
omgedraaid op de tafel gelegd. De waarde van iedere hand wordt naast
de kaarten getoond.
U hebt blackjack als u 21 punten scoort met enkel de twee eerste kaarten
die u ontvangt. Een blackjack verslaat een hand die 21 punten heeft met
drie kaarten of meer. Een blackjack verslaat ook een hand die in totaal 21
punten heeft met een gesplitst paar.

Uw beurt
Als de waarde van uw oorspronkelijke hand lager is dan 21 punten, kunt u:
1. op de knop Kaart drukken voor een extra kaart. U mag zoveel kaarten
bijvragen als u wilt, zolang u niet meer dan 21 punten hebt.
2. op de knop Passen drukken om uw hand te valideren en uw kans te
wagen tegen de croupier.
3. op de knop Verdubbelen drukken om uw inzet te verdubbelen en een
laatste kaart te ontvangen.
Als de som van de punten in uw hand hoger is dan 21, bust u en verliest u
de inzet van deze hand. Wanneer alle handen zijn gespeeld, laat de
croupier zijn verborgen kaart en dus ook de waarde ervan zien. De
croupier moet een extra kaart nemen bij een hand van 16 punten of
minder en moet stoppen bij een hand van 17 punten of meer. U wint als de
waarde van uw uiteindelijke hand dichter bij 21 ligt dan die van de croupier
of als de croupier meer dan 21 punten heeft. Als uw hand dezelfde waarde
heeft als die van de croupier eindigt het spel in een gelijkspel en krijgt u
uw inzet terug.

Specifiek regels

Specifieke regels

Passen

Rode kaart

U kunt enkel passen als de waarde van uw hand hoger is dan 11 punten.

Er wordt een rode kaart in de kaarten van de croupier geplaatst na 2
spellen van 52 kaarten. Wanneer de rode kaart wordt getrokken, betekent
dit dat alle kaartspellen opnieuw worden geschud vanaf het volgende spel.

Verdubbelen
Speciale prijs
In het geval van "Double Down" (totaal van de eerste 2 kaarten die gelijk is
aan 9, 10 of 11), kunt u ervoor kiezen om te verdubbelen.
Als een van uw twee eerste kaarten een aas is en u verdubbelt, dan is de
aas 1 punt waard tot het einde van het spel.

Splitsen
Als u oorspronkelijke hand een paar kaarten is met dezelfde waarde kunt
u er voor kiezen om het paar te splitsen en zo twee aparte handen te
maken, elk met hun eigen inzet die gelijk is aan uw oorspronkelijke inzet.
Een kaart per hand.

Geen (bv.: Triple 7 of Suite 6,7,8)

Surrender
Wanneer de eerste kaart van de croupier geen aas is, kan het je
allereerste actie zijn om op te geven. Je krijgt dan de helft van je inzet
terug.
Als je een blackjack hebt en de eerste kaart van de croupier een aas is,
maar hij zijn tweede kaart niet heeft laten zien, kun je ook opgeven.
Je krijgt dan 2 keer je inzet terug.

Verzekeren
Als de eerste zichtbare kaart van de croupier een aas is, dan kunt u zich
verzekeren tegen een eventuele blackjack van de croupier. Het bedrag
van de verzekering is gelijk aan de helft van uw inzet en wordt afgetrokken
van de oorspronkelijke inzet en in de verzekeringszone geplaatst.
Als de croupier een blackjack heeft, wint u de verzekering 2:1. Zo niet,
verliest u de verzekering.
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INSTELLINGENMENU
Muziek en FX
Regelt het volume van muziek of geluidseffecten.

AANVULLENDE INFORMATIE
Storing maakt alle betalingen en spelen ongeldig.
Merk op dat onderbroken spellen kunnen worden hervat om te voltooien.
Publicatiedatum:
2017-02-24
Herverdelingspercentage:
99.56%
Min. inzet : 1,00 €
Max. inzet : 100,00 €
Game versie : e4fa240a51f9a12d7e1eba414b85fb50fcbfb437
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