
Live Dragon Tiger

Wij bieden een live versie van Dragon Tiger aan met 8 kaartspellen en een live dealer.

Het doel van het spel is om te gokken welke kan de hogere kaartwaarde heeft, de
Draak, de Tijger of een gelijkspel. Aas is de laagste kaart, gevolgd door 2, 3 enz. De
heer is de hoogste kaart en de tekens zijn niet van belang.

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

Plaats uw inzet op de hoofdinzetposities: Dragon (Draak), Tiger (Tijger) of Tie
(Gelijkspel).
U kunt ook inzetten op de volgende extra posities: Big (Groot), Small (Klein),
Even en Odd (Oneven), weergegeven aan weerszijden van de hoofdinzetposities
Dragon en Tiger. Dit kunt u ook doen zonder een hoofdinzet te plaatsen.
Nadat alle spelers hun inzetten geplaatst hebben, deelt de dealer een kaart op
de positie Dragon en een op Tiger. De positie met de hoogste kaart wint.
Ik het geval van een Gelijkspel verliest u 50% van uw Draak - en Tijger -
inzetten.

Limieten

De limieten die worden weergegeven naast de naam van de tafel in de Lobby en op de
interface van de speeltafel zijn limieten voor Dragon/Tiger.

Extra inzetten

Extra inzetten zijn verbonden aan de kaart van de Dragon of die van de Tiger, maar u
kunt aan beide kanten van het spel inzetten plaatsen. U kunt dus bijvoorbeeld



tegelijkertijd inzetten op de hoofdinzet Dragon en de extra inzet Tiger Odd of
tegelijkertijd op Dragon Small en Tiger Small, zonder een hoofdinzet te plaatsen.

De Big betaalt uit als een 8 of hoger gedeeld wordt op de betreffende positie en
gaan verloren bij 6 of lager.
De Dragon - inzet betaalt uit als een 6 of lager gedeeld wordt op de betreffende
positie en gaan verloren bij 8 of hoger.
Alle Big - en Small - inzetten gaan verloren bij een 7.
Winnende kaarten voor de Odd - inzet zijn: A, 3, 5, 9, J, K.
Winnende kaarten voor de Even - inzet zijn: 2, 4, 6, 8, 10, Q.
Alle Odd - en Even - inzetten gaan verloren bij een 7.

Om het risico van misbruik of valsspelen in het spel tegen te gaan, kunnen Extra
inzetten van tijd tot tijd uitgeschakeld worden.

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.

Afleggen kaart nieuwe slot*: Aan het begin van elke nieuwe slof trekt de dealer de
eerste kaart en legt deze open neer. Vervolgens wordt een aantal kaarten gelijk aan de
waarde van de eerste kaart gesloten afgelegd.

* Uitsluitend beschikbaar als deze optie is ingeschakeld door de aanbieder.

Schudden van de kaarten

Kaarten worden na elke ronde automatisch geschud.

Uitbetalingspercentage en prijzentabellen

Het theoretische uitbetalingspercentage (RTP) verschilt per inzettype.

Type inzet RTP

Dragon/Tiger 96,27%

Tie 82,17%



Extra inzetten 92,31%

Prijzentabel

Type inzet Uitbetaling

Dragon/ Tiger 1:1

Tie 10:1

Extra inzetten 1:1

Elementen gebruikersinterface

 
Opnieuw
inzetten

Plaats dezelfde inzet als tijdens de vorige ronde.

 
Ongedaan

maken

Verwijdert uw huidige inzetten van tafel.

 
Verdubbelen

Verdubbelt de momenteel geplaatste inzet.

 
Menu

Klik op de knop om het menu Instellingen te openen.



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 uw verbinding met het spel vanwege een
verbindingsprobleem wegvalt, worden uw inzetten opgeslagen en uitbetaald volgens de
resultaten van de ronde. U kunt de resultaten van de ronde terugkijken in de
spelgeschiedenis.

Scorekaarten

Er zijn vijf scorekaarten voor Dragon Tiger: Bead Road, Big Road, Big Eye Road, Small
Road, en Cockroach Road. 
Elke scorekaart markeert de spelresultaten in een ander patroon. 
Het verschil zit in het startpunt en de manier waarop de resultaten gemarkeerd
worden.

U ziet de volgende markeringen op de scorekaarten:

Oranje cirkel - De Tijger won de ronde.
Rode cirkel - De Draak won de ronde.
Groene streep - De ronde eindigde in een Gelijkspel.

U kunt de inhoud van de scorekaarten veranderen (functie niet beschikbaar op mobiele
apparaten):

Huidige - Toont de scores van de huidige slof.
Laatste - Toont de scores van de vorige slof.
Laatste-1 - Toont de scores van de slof vóór de vorige slof.
Totaal - Bevat de scores voor al deze sloffen.
T - Toont kort hoe de scorekaart eruit zou zien als het volgende resultaat Tijger
was.



D - Toont kort hoe de scorekaart eruit zou zien als het volgende resultaat Draak
was.

Met scorekaarten kunt u reeksen voor Draak of Tijger zichtbaar maken. 
Winsten van dezelfde kant en gelijkspelen worden in één kolom vermeld. Wanneer de
andere kant wint, wordt een nieuwe kolom gestart. 
Een kolom wordt niet doorbroken door een gelijkspel.

Volledige scorekaart (Bead Road)

De Bead Road - scorekaart toont het resultaat van de spelrondes op volgorde. In de cel
linksboven wordt het oudste resultaat weergegeven, daaronder het volgende en zo
voort. 
Na de onderste cel wordt de volgende ronde weergegeven in de bovenste cel van de
volgende kolom.

De Bead Road - scorekaart toont de uitkomst van de spelronde en het puntentotaal van
de winnende hand:

Een oranje cirkel betekent dat de Tijger de ronde won.
Een rode cirkel betekent dat de Draak de ronde won.
Een groene cirkel geeft een Gelijkspel aan.

Voorbeelden scorekaarten

Alle scorekaarten hieronder zijn afgeleid van de Big Road. In het schema geven cirkels
opeenvolgende spelrondes aan en visualiseren hoe de kolommen veranderen afhankelijk
van het resultaat. 
Het volgende is een voorbeeld van een set resultaten op een Big Road - scorekaart. 
Alle andere voorbeelden van scorekaarten hieronder zijn op deze specifieke scorekaart
gebaseerd:

Big Eye Road

De pijlen geven aan hoe de Big Eye Road gegenereerd wordt op basis van de Big Road.



De resulterende Big Eye Road ziet er als volgt uit:

Het startpunt komt overeen met cel B2 op de Big Road - scorekaart, welke het tweede
resultaat (hand) is na de eerste wijziging in het spel. Als B2 leeg is, is het startpunt A3.

Om een rij behalve A te markeren in een kolom, inclusief het startpunt, wordt de cel in
dezelfde rij van de vorige kolom bekeken.

Een cel in de Big Eye Road wordt oranje gemarkeerd als die cel een resultaat
bevat.
Een cel in de Big Eye Road wordt rood gemarkeerd als die cel leeg is. Dit is de
eerste cel die niet overeenkomt met een resultaat in de vorige kolom.
In de Big Eye Road worden alle cellen in dezelfde kolom, na de eerste cel
zonder corresponderend resultaat in de vorige kolom, oranje gemarkeerd.

Voor een markering in rij A van een kolom (inclusief startpunt), wat betekent dat het
spelresultaat gewijzigd is, worden de twee vorige kolommen vergeleken. 
Als het getal van deze resultaten gelijk is, wordt de cel in Big Eye Road oranje
gemarkeerd. 
Als het getal van deze resultaten niet gelijk is, wordt de eerste cel in Big Eye Road
rood gemarkeerd.

Elke wijziging van kleuren in Big Eye Road start een nieuwe kolom. Gelijkspel -
resultaten veranderen niets.

Small Road

De pijlen geven aan hoe de Small Road gegenereerd wordt op basis van de Big Road.

De resulterende Small Road ziet er als volgt uit:



Het startpunt komt overeen met cel B3 op de Big Road - scorekaart, welke het tweede
resultaat (hand) is na de tweede wijziging in het spel. Als B3 leeg is, is het startpunt
A4.

Om een rij behalve A te markeren in een kolom, inclusief het startpunt, wordt de cel in
dezelfde rij van twee kolommen eerder bekeken.

De cel in de Small Road wordt oranje gemarkeerd als die cel een resultaat
bevat.
De cel in de Small Road wordt rood gemarkeerd als die cel leeg is. Dit is de
eerste cel die niet overeenkomt met een resultaat in de vorige kolom.
In de Small Road worden alle cellen in dezelfde kolom, na de eerste cel zonder
corresponderend resultaat in de vorige kolom, oranje gemarkeerd.

Voor een markering in rij A van een kolom (inclusief startpunt), wat betekent dat het
spelresultaat gewijzigd is, worden de vorige kolom en de tweede kolom daarvoor
vergeleken. 
De cel in Small Road wordt oranje gemarkeerd, als het getal van het resultaat in deze
gelijk is. 
De eerste cel in Small Road wordt rood gemarkeerd, als het getal van het resultaat in
deze niet gelijk is.

Elke wijziging van kleuren in Small Road start een nieuwe kolom. Draak - resultaten
veranderen niets.

Cockroach Road

De pijlen geven aan hoe de Cockroach Road gegenereerd wordt op basis van de Big
Road.

De resulterende Cockroach Road ziet er als volgt uit:



Het startpunt komt overeen met cel B4 op de Big Road - scorekaart, welke het tweede
resultaat (hand) is na de derde wijziging in het spel. Als B4 leeg is, is het startpunt A5.

Om een rij behalve A te markeren in een kolom, inclusief het startpunt, wordt de cel in
dezelfde rij van drie kolommen eerder bekeken.

De cel in de Cockroach Road wordt oranje gemarkeerd als die cel een resultaat
bevat.
De cel in de Cockroach Road wordt rood gemarkeerd als die cel leeg is. Dit is
de eerste cel die niet overeenkomt met een resultaat in de vorige kolom.
In de Cockroach Road worden alle cellen in dezelfde kolom, na de eerste cel
zonder corresponderend resultaat in de vorige kolom, oranje gemarkeerd.

Voor een markering in rij A van een kolom (inclusief startpunt), wat betekent dat het
spelresultaat gewijzigd is, worden de vorige kolom en de derde kolom daarvoor
vergeleken. 
De cel in Cockroach Road wordt oranje gemarkeerd, als het getal van het resultaat in
deze gelijk is. 
De eerste cel in Cockroach Road wordt rood gemarkeerd, als het getal van het
resultaat in deze niet gelijk is.

Elke wijziging van kleuren in Cockroach Road start een nieuwe kolom. Draak -
resultaten veranderen niets.
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