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1,1 miljoen unieke gasten heeft Holland Casino mogen verwelkomen in 
2016 en daarmee werd 74 miljoen euro winst behaald en ruim 250 
miljoen omzet. We kunnen rustig stellen dat er dus genoeg geld in om 
gaat. 

En zoals altijd geldt bij de casino's: sometimes you win, sometimes you 
loose. Sterker nog, omdat er winst is, is het vaker dat bezoekers met 
verlies naar huis gaan dan andersom. Om je gelijk uit de droom van te 
grote verwachtingen te verlossen. Alle spellen zo ingesteld dat de 
winkans voor het Casino nipt hoger is dan voor de bezoekers. Logisch 
natuurlijk, want anders zouden dit soort bedrijven helemaal niet 
kunnen bestaan. 

Toch kun je je winkansen maximaliseren door de verschillende spellen 
slim te spelen. En dat is eenvoudiger dan je denkt met dit E-book: 
'Vergroot je winkans in het Casino'. 

Op de volgende pagina's gaan we per soort spel je uitleggen hoe je je 
kansen verbetert aan de speeltafels.



Twijfel je soms of je nog een kaart moet nemen 
of niet ? Met deze tabel halen we de twijfel 
helemaal weg. 

Simpeler dan dit kunnen we het niet maken. 
Onder 'Jouw Hand' staat het totaal wat jij hebt 
met jouw twee kaarten. En bij 'Dealers kaart' 
staat de kaart van de Dealer. 
B (Boer), V (Vrouw), H (Heer) is gelijk aan T en 
10 (Tien). Dus als je die vergelijkt, dan kom je uit 
bij wat je moet doen.  

Een voorbeeld: Jij hebt een Aas en een vier en 
de Dealer heeft een 8. Je kijkt bij de rij van A,4 
en de kolom van 8 en ziet dan een H, welke 
staat voor 'Hit'. Hit betekent een kaart nemen. 
En dus vraag je om een kaart. Je krijgt een 3, 
dus je hebt dan A,7. En dan staat er S van 
Stand, wat betekent Passen. 

Soms mag je Dubbelen in deze tabel, maar niet 
bij alle Casino's mag je altijd dubbelen. De tabel 
geeft aan (als het wel mag) wat je het beste kan
doen. Hiermee nemen je winkansen maximaal 
toe richting de 50%. 

Kwestie van de tabel uit je hoofd leren dus. 
Succes!

Black Jack 
winstkans verhogen



Bij Roulette zijn er meerdere bruikbare 
tactieken, maar wij behandelen de meest 
eenvoudige twee; de Martingale tactiek en 
omdat hij er zo op lijkt; de rood-zwart tactiek. 

Martingale tactiek:  
Je zet in op rood of zwart met bijvoorbeeld € 5. 
Wij zetten in dit voorbeeld in op rood. Als we 
winnen, winnen we € 5 en doen we die in de 
broekzak als winst. 

Verliezen we, dan zetten we het dubbele in, € 
10 dus. Winnen we, dan hebben we € 5 winst 
(we ontvangen namelijk € 20 en hebben totaal 
€ 15 ingezet). € 5 in de broekzak. 

Laat het Roulette wiel 
je beter gezind zijn. 

Roulette

Dan beginnen we weer opnieuw met € 5. Dat 
doe je elke keer als je wint. En elke keer als je 
verliest, verdubbel je de inzet, tot je weer wint 
en de € 5 weer in de broekzak gaat. 

Als je € 635 aan startgeld meeneemt, dan kun je 
7x verdubbelen als je verliest. De kans dat het 
7x fout gaat achter elkaar - en je dus die € 630 
kwijt bent - is 0,5 tot de macht 7. Dat is: 0,78% 
kans. 

Realiseer je: ook die kans komt dus ooit wel een 
keer voor. Maar het is wel een tactiek. 

Rood-Zwart tactiek: 
Dit is in feite dezelfde tactiek, maar dan doe je 
2x dezelfde inzet alvorens je verdubbelt. Iets 
minder gevaarlijk, maar ook iets minder snel 
winst. 

NB. Spelen is altijd op eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Onze tips zijn dus geheel vrijblijvend.



Poker

3 handige en zeer belangrijke 
basis tactieken aan de Pokertafel.
1. Let op je tegenstanders 

2. Let op je tafelpositie 

3. Wees geduldig 

Natuurlijk kun je letten op hun gezichtsuitdrukking, maar laat dat maar voorlopig even zitten. Meestal 
ken je je tegenspelers niet aan tafel, dus patronen in gedrag zijn dan de eerste keer niet goed te 
herkennen. Wel natuurlijk als je met vrienden, familie of collega's speelt.  

'If you can't spot the sucker in your first half-hour at the table, then you ARE the sucker.' 

Maar bij onbekenden moet je op hun spel letten. Let als allereerste op of ze vaak spelen of niet en als 
ze spelen of ze dan goede kaarten hebben of gemiddelde kaarten. En ben je echt scherp: Let dan ook 
eens op in welke positie ze zitten als ze spelen. Er is altijd een speler aan tafel die roekeloos speelt, te 
loose (speelt vaak mee en met niet zulke hele goede kaarten). Dat is je target van wie je chips kan 
winnen. Wacht op een prima kaart en speel tegen hem of haar. Zorg dat er niemand anders in die 
hand meespeelt, door eventueel hoger in te zetten als dat nodig is. Maar niet te hoog, want dan gaat 
de bewuste speler ook niet mee. En dan probeer je hem met zoveel mogelijk chips mee te krijgen op de
flop (3 kaarten), de turn (4 kaarten) en de river (5 kaarten op tafel). Geef hem of haar het gevoel dat 
er wat te halen valt. Jij bent de visser, hij is de vis. 

Er is een volgorde van spelen, dus wie moet als eerste inzetten of folden en wie daarna. Hoe later je 
positie, hoe beter je kan inschatten wat je kansen zijn en dus hoe veiliger het is om mee te spelen. Heb
je een gemiddelde kaart zoals Koning Boer, dan heeft het vaak niet zoveel zin om op de 2e positie of 
3e positie van de 9 mee te gaan. De kans dat iemand re-raist is groot en dan fold je waarschijnlijk 
alsnog, of erger nog, je callt en raakt onnodig chips kwijt. Wees dus bewust van de combinatie van je 
kaarten en je positie aan tafel. 

Eén van de grootste beginnersfouten is om direct teveel te spelen. Je hebt tijd zat. De blinds beginnen
laag en lopen maar langzaam op. Zo lang je meer dan 20x het bedrag van de Big Blind hebt, moet je 
uiteraard wel spelen met goede kaarten, maar niet persé. Wees zuinig op je chips, maar als je speelt, 
wees dan een haai. Recht op je doel af en onverbiddelijk toeslaan.


