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>>> Klick Hier <<<
Blackjack strategie tabel. Wil je precies weten wat je in welke situatie moet doen als je blackjack speelt?
Dan is het handig om dit schema te gebruiken, de basisstrategie van blackjack waarin alle keuzes staan
die je zou kunnen maken. In de tabel vind je de perfecte strategie die is gebaseerd op de kaarten van je
eigen hand en de omgedraaide kaart van de dealer of bank. Twijfelen behoort voortaan tot het verleden
als je je gewoon houdt aan het overzicht dat je hier overzichtelijk weergegeven terug kunt vinden. Het is

belangrijk om het systeem zo goed mogelijk te laten werken: volg daarom de aanwijzingen steeds op de
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voet en ga niet af en toe toch iets anders doen. Het komt het maken van winst bij blackjack alleen maar
ten goede omdat met dit speelschema het huisvoordeel het kleinst is. De keuzes die je kunt maken.

Maar wat zijn die verschillende keuzes dan die je kunt maken? De eerste vraag die altijd gesteld wordt
nadat de kaarten zijn uitgedeeld, is of je nog een kaart wilt (H) of liever past (S). In het geval dat je twee
dezelfde kaarten gekregen hebt, kun je ook nog kiezen om je kaarten te splitsen (SP). Vind je je eerste
twee kaarten zo veelbelovend (of houd je er gewoon van om extra in te zetten) dan kun je je inzet ook
verdubbelen (D). Strategisch spelen met de blackjack tabel. Het overzicht, inclusief een uitleg van de
symbolen, geeft aan wat je het beste kunt doen bij het verkrijgen van bepaalde kaarten. Daarbij is niet

alleen jouw hand belangrijk, maar ook de kaart die de bank of dealer ontvangen heeft. Bij het spelen van
online blackjack is deze strategietabel erg handig om te gebruiken, je kunt hem uitprinten en naast je

neerleggen tijdens het spelen. In een fysiek casino zal dat wat moelijker zijn. Probeer in zo'n geval vooraf
goed alle mogelijkheden te onthouden, zodat je aan de blackjacktafel alle beslissingen uit het hoofd kunt

nemen. Klik op het plaatje om de tabel te vergroten en open het gratis blackjack spel om te oefenen.
Extra tips bij het spelen van blackjack. Wil je nog meer informatie over hoe je het meeste kans op winst

hebt bij blackjack? Bekijk dan eens de volgende tips: Leer eerst alle spelregels goed, zodat je geen
fouten maakt tijdens het spelen. Maak gebruik van een systeem, zoals deze tabel of een andere

speelstrategie zoals kaarten tellen en probeer er de logica van in te zien. Kies nooit voor een
verzekering in het geval van een blackjack. Bedenk vooraf je budget en houd je daaraan. Als je de keuze
hebt tussen live blackjack of een spel tegen de computer, kies dan altijd voor de live variant, hierbij weet

je zeker dat alles eerlijk verloopt en de speelkaarten random getrokken worden. 
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