
Quantum Roulette Live

Dit spel wordt gespeeld met een live dealer en een slingshot-roulettewiel. De regels
zijn die van standaard Europese Roulette. Tijdens elke spelronde zijn bepaalde posities
van Enkele nummers nummers verbeterd met een willekeurige Quantum -
vermenigvuldiger, die de reguliere uitbetaling voor dat Enkele nummer vervangt.
Daarnaast vinden er van tijd tot tijd speciale evenementen plaats, waardoor de
vermenigvuldigers nog verder verhoogd worden. U kunt elk soort inzet plaatsen, maar
alleen afzonderlijke Enkel nummer-inzetten en Enkel nummer-inzetten binnen Buur-,
Complete - en Half-Complete-, Jeu 0-, Orphelins-, Jeu 7/9 - en Finales en Plein-
inzetten (speciale inzetten) kunnen geboost worden door Quantum Multipliers.

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

U kunt inzetten op een bepaald soort draairesultaat. Raadpleeg het onderdeel
Inzetopties en het onderdeel Type inzet voor meer informatie. Plaats een
Enkel nummer-inzet om in aanmerking te komen voor een Quantum Multiplier.
Net voordat u klaar bent met het plaatsen van uw inzetten begint het wiel te
draaien en wordt het balletje afgeschoten.
Aan het einde van de inzettijd, nadat het draaien begonnen is, worden
willekeurige vermenigvuldigers onthuld in de studio en verschijnen ze op de
kaart bij de betreffende Enkele nummers.
Zo nu en dan kunnen speciale evenementen plaatsvinden en worden de
vermenigvuldigers op de inzetkaart verhoogd.
Het balletje komt tot stilstand en het resultaat wordt bekend gemaakt.
Winnende inzetten blijven op tafel liggen. U kunt die inzet verwijderen zoals
elke andere inzet of u kunt deze op tafel laten liggen. In dat geval worden de
chips gebruikt opnieuw in te zetten op de posities van de vorige ronde. *Deze
functie is beschikbaar indien ingeschakeld door de aanbieder.

Inzetopties



Paneel Mijn inzetten

U kunt uw favoriete inzetten opslaan op het paneel Mijn inzetten en later met één
enkele handeling op de speeltafel plaatsen. In dit spel opgeslagen inzetten zijn ook
beschikbaar in andere roulettespellen met enkele zero.

Speciale inzetten-paneel

Dit paneel kunt u gebruiken om snel toegang te krijgen tot de volgende speciale
inzetposities: Complete - en Half-Complete-inzetten, Jeu 7/9, Finales en Plain en
Orphelins en Plein.

Enkel nummer-inzetpaneel

Gebruik dit paneel om meerdere inzetten op enkele nummers te plaatsen op
verschillende typen inzetten.

Renbaan, extra inzetten en buurinzetten

Het Renbaan-paneel toont een renbaan met de nummers van het roulettewiel, posities
voor extra inzetten en de Buurinzet-kiezer.

U kunt via de renbaan de volgende extra inzetten plaatsen: Voisins du Zéro, Tiers du
Cylinder, Orphelins à Cheval en Jeu 0 – Zéro.

Om een buurinzet te plaatsen, kiest u op hoeveel buren aan weerszijden (1 t/m 9) u
wilt inzetten en plaatst u de chip op het gewenste nummer.

Zie het onderdeel Typen inzet in de Spelregels van Roulette voor meer informatie over
inzettypen.

Let op : Als u het paneel Renbaan of Speciale inzetten gebruikt om de betreffende
extra inzetten te plaatsen, zijn de vermenigvuldigers uitsluitend van toepassing op de
inzetten op Enkele nummers die deel uitmaken van de extra inzet, niet op Split-,
Straat- of Hoek-inzetten in de betreffende inzet. Voorbeeld: de Jeu 0 – Zéro-inzet
bevat één Enkel nummer-inzet op nummer 26 (vermenigvuldiger van toepassing) en
drie Split-inzetten op 0/3, 12/15 en 32/35 (vermenigvuldiger niet van toepassing).

Autospel

Indien ingeschakeld door de aanbieder, kunt u deze functie gebruiken om automatisch
inzetten te plaatsen tijdens een bepaald aantal rondes.

Zodra u een inzet op tafel geplaatst heeft, kunt u het paneel Autospel openen. Daar
kunt u een waarde kiezen voor de Autospel-rondes : het aantal rondes dat u met de
functie Autospel wilt spelen.

U moet ook het volgende instellen:

Verlieslimiet (verplicht): bepaalt hoeveel geld u kunt verliezen tijdens
Autospel. U kunt een standaardwaarde gebruiken of er zelf één kiezen.
Autospel start niet als de Verlieslimiet tijdens de volgende ronde bereikt zou
kunnen worden.



Enkele-winstlimiet (optioneel): Standaard gaat Autospel door, ongeacht het
gewonnen bedrag, maar u kunt de functie zo instellen dat het spel stopt na een
winst boven een bepaald bedrag.

Autospel begint altijd vanaf de volgende spelronde. De teller op de Autospel-knop
toont hoeveel rondes u nog te gaan heeft.

Als u tijdens de functie op de Autospel-knop drukt, wordt Autospel gestopt en het
paneel geopend. U kunt de huidige instellingen zien en die wijzigen. Nieuwe
instellingen worden toegepast vanaf de volgende ronde.

Als u uw inzet plaatst met Gouden Chips, gebruikt Autospel Gouden Chips van
dezelfde waarde om inzetten te plaatsen. Zodra ze opgebruikt zijn, stopt Autospel.

In bepaalde gevallen wordt Autospel automatisch gestopt. U wordt op de hoogte
gesteld van de reden.

Limieten

De limieten die worden weergegeven naast de naam van de tafel in de Lobby en op de
interface van de speeltafel hebben betrekking op inzetten op een Enkel nummer.
Daarnaast geeft het paneel Limieten op de speeltafel extra informatie over de limieten
van verschillende inzetposities.

In roulettespellen hebben de volgende inzetten hun eigen limieten: Enkel nummer,
Split, Straat, Hoek, Mand, Lijn, Kolom, Dozijn, Rood, Zwart, Even, Oneven, Laag 1–
18, Hoog 19–36.

Inzetbouwer

Indien ingeschakeld door de aanbieder kunt u deze functie gebruiken om uw eigen
inzetten te bouwen, wanneer u maar wilt en zonder tijdsbeperkingen. U kunt zowel de
reguliere inzetvakken als de renbaan gebruiken om inzetten te bouwen. U kunt ze
vervolgens opslaan als favoriete inzet of ze meteen op tafel plaatsen.

Als u een inzet bouwt en deze opslaat, kunt u deze terugvinden in het menu 'favoriete
inzetten'. Als u nog een inzet bouwt, kunt u die als nieuwe inzet opslaan of een
bestaande inzet bijwerken.

Als u een inzet op tafel plaatst vanuit de inzetbouwer, wordt deze inzet alleen
geplaatst als de inzetronde nog loopt. Als de spelronde al begonnen is, wordt de inzet
aan het begin van de volgende inzetronde geplaatst.

Als uw aanbieder Gouden Chips ingeschakeld heeft, kunt u die gebruiken om inzetten
te bouwen.

De inzetbouwer geeft ook de tafeldekking van uw gebouwde inzet aan.

Lucky Dip

Indien ingeschakeld door de aanbieder kunt u deze functie gebruiken om tegelijkertijd
chips te plaatsen op verschillende willekeurige Enkel nummers. Elke keer als u op de



Lucky Dip-inzetknop drukt, voegt u chips toe aan de tafel en plaatst u ze op zoveel
Enkel nummer-posities als aangegeven op de knop.

Als de aanbieder Gouden Chips ingeschakeld heeft, kunt u die gebruiken om inzetten te
plaatsen.

Inzetten vanuit de statistiekenpanelen

Indien ingeschakeld door de aanbieder kunt u als u op een computer speelt inzetten
plaatsen vanuit de panelen Statistieken, Resultaten en Diagram. Wanneer u uw muis
op het betreffende inzettype houdt, wordt deze aangegeven op de inzetkaart of op de
renbaan. Als u op het inzettype klikt, wordt er een chip op het inzetvak geplaatst. Als u
tijdens een spelronde probeert om een inzet te plaatsen, wordt u gevraagd te wachten
tot de inzetronde begint.

Sleepinzet

Indien ingeschakeld door de aanbieder, is de functie Sleepinzet beschikbaar in dit spel.
Met deze functie kunt u inzetten plaatsen op de inzetkaart zonder uw vinger van het
scherm te halen. Om de functie te gebruiken, moet u deze inschakelen in het menu
Instellingen van het spel (de optie is standaard uitgeschakeld). Kies vervolgens een chip
en veeg met uw vinger over de inzetkaart. U kunt inzetten plaatsen op alle enkele
nummers en gerelateerde posities (split, triple, hoek, mand/eerste vijf, lijn, straat).
U kunt geen inzetten plaatsen op de vakken voor buiteninzetten (ook geen spread-bets
in Spread-Bet Roulette).

Geannuleerde spelrondes

Een spelronde kan geannuleerd worden als er zich een probleem voordoet dat de
spelsessie verstoort. Alle spelers die op dat moment aan de tafel zitten worden op de
hoogte gesteld van de annulering en iedereen krijgt de inzet terug. Geannuleerde
spelrondes worden aangegeven met een X. De ronde wordt als geldig beschouwd als het
balletje drie volle rondes in het wiel draait. Als de dealer van mening is dat het balletje
geen drie volledige rondes zal draaien, neemt hij of zij het balletje terug en schiet het
opnieuw af.

Als Autospel ingeschakeld is door de aanbieder, wordt Autospel niet onderbroken door
een geannuleerde spelronde. U krijgt de inzet van de ronde terug, maar Autospel past
de huidige instellingen weer toe vanaf de volgende ronde. Geannuleerde spelrondes
worden niet afgetrokken van de Autospel-rondes (de teller gaat niet omlaag).

Uitbetalingspercentage

Het theoretische uitbetalingspercentage (RTP) is 97,30%.

Elementen gebruikersinterface

Plaats dezelfde inzet als tijdens de vorige ronde.



 
Opnieuw
inzetten

 
Ongedaan

maken

Verwijdert uw huidige inzetten van tafel.

 
Verdubbelen

Verdubbelt de momenteel geplaatste inzet.

 
Resultaten

Toont de resultaten van de afgelopen rondes.

 
Autospel

Stelt u in staat om meerdere inzetten automatisch te plaatsen
gedurende een bepaald aantal rondes. 
* Deze optie is uitsluitend beschikbaar als deze is ingeschakeld
door de aanbieder.

 
Inzetbouwer

Maakt het mogelijk om uw eigen inzetten te bouwen, op tafel te
plaatsen of op te slaan als favoriete inzetten. 
*Beschikbaar als deze optie is ingeschakeld door de aanbieder

 
Lucky Dip

Stelt u in staat om tegelijkertijd chips te plaatsen op
verschillende willekeurige Enkele nummers. 
*Beschikbaar als deze optie is ingeschakeld door de aanbieder

 
Schema

Toont de geschiedenis van de huidige tafel in de vorm van een
cirkeldiagram.

 
Speciale
inzetten

Hier kunt u Complete - en Half-Complete - inzetten en Jeu 7/9-,
Finales en Plain- en Orphelins en Plein-inzetten plaatsen.

Toont de uitkomst van de afgelopen spelrondes en de nummers



 
Statistik

die het vaakst en het minst vaak gevallen zijn in percentages en
absolute aantallen.

 
Renbaan

Hier kunt u inzetten op enkel nummers en Buurinzetten, Voisins
du Zéro -, Tiers du Cylinder -, Orphelins à Cheval - en Jeu 0 –
Zéro - inzetten plaatsen.

 
Mijn

inzetten

Hiermee kunt u uw favoriete inzetten opslaan en ze weer op
tafel plaatsen.

 
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.

Winnende nummers

Het venster Winnende nummers geeft een overzicht van de resultaten van de afgelopen
rondes.

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.

Regels

Limieten

Minimale en maximale limieten op posities zijn van toepassing op alle tafels. Dit houdt
in dat al uw inzetten binnen de op het paneel Tafellimieten aangegeven waarden
moeten liggen.

De tekens Min en Max op tafel geven de limieten voor op enkele nummers aan. Voor
sommige tafels geldt ook een minimale en maximale tafellimiet, wat inhoud dat de som
van uw inzetten binnen die limieten moet liggen. Deze limieten worden ook
weergegeven in het paneel Limieten.

Quantum-vermenigvuldigers

Dit is een willekeurig gegenereerde coëfficiënt, die van toepassing is op een Enkel
nummer. Het bepaalt de uitbetaling van de vermenigvuldigde Enkel nummer - inzet als
deze wint. Per spel kunnen 1 tot 5 vermenigvuldigers onthuld worden. De mogelijke
vermenigvuldigers zijn: x50, x100, x150, x200, x250, x300, x400 en x500. Er kunnen
twee of meer vermenigvuldigers van dezelfde waarde verschijnen. Vermenigvuldigers
en de bijbehorende Enkel nummer - inzetten worden aangegeven op de inzetkaart.

Inzetten op enkele nummers met vermenigvuldiger winnen

Vermenigvuldiger Betaalt

50 49:1

100 99:1

150 149:1

200 199:1



250 249:1

300 299:1

400 399:1

500 499:1

Voorbeeld: als een x50 vermenigvuldiger verschijnt op een Enkel nummer, winnen
spelers die € 1 hadden ingezet op die positie € 49 + de € 1 inzet, dus ze ontvangen € 50.

Kans vermenigvuldiger

De kans dat er een vermenigvuldiger of speciale gebeurtenis plaatsvindt tijdens een
spelronde staat hieronder vermeld.

Vermenigvuldiger Kans

50 32,0%

100 32,9%

150 14,8%

200 10,5%

250 3,1%

300 3,0%



400 2,2%

500 1,5%

Speciale gebeurtenis: boost met 50 12%

Speciale gebeurtenis: verdubbelen/verdrievoudigen 1,8%

Speciale evenementen

Tijdens een speciale evenement krijgen sommige of alle vermenigvuldigers een boost
van 50. Tijdens een andere speciale evenement worden sommige of alle
vermenigvuldigers verdubbeld of verdrievoudigd.

Let op : een speciaal evenement wordt zo nu en dan geactiveerd op basis van de
willekeurig gegenereerde vermenigvuldigers.

Typen inzet

Er zijn veel manieren om inzetten te plaatsen. Elk inzettype bedekt een verschillend
aantal nummers en heeft een andere distributie. In de Prijzentabel hieronder vindt u
de uitbetaling voor elk type inzet.

Binneninzetten Roulette

Dit zijn de figuren op het binnenste vak van de roulettetafel, waar u op de
afzonderlijke nummer kunt inzetten.

Buiteninzetten Roulette

Dit zijn de inzetopties aan de buitenrand van het inzetvak, bijv. Even, Oneven, Rood,
Zwart, enz.

Enkel nummer

U kunt inzetten op elk nummer door uw chip midden op het nummer te plaatsen. De
maximale inzet voor dit type inzet wordt weergegeven op het paneel Limieten.

Splitinzet



U kunt inzetten op twee nummers door een chip op de lijn tussen twee nummers te
plaatsen. De maximale inzet voor dit type inzet is de inzet op een enkel nummer maal
twee.

Straatinzet

U kunt inzetten op een rij van drie nummers (een straat) door een chip op de rand van
de roulettetafel aan het uiteinde van de betreffende rij te plaatsen. Een inzet op de
drie nummers 0, 1 en 2 of 0, 2 en 3 is een speciale Straatinzet. De maximale inzet voor
dit type inzet is de inzet op een enkel nummer maal drie.

Hoekinzet

U kunt inzetten op vier nummers door een chip te plaatsen op de hoek waar vier
nummers samenkomen. De maximale inzet voor dit type inzet is de inzet op een enkel
nummer maal vier.

Mandinzet

U kunt inzetten op de nummers 0, 1, 2 en 3 door een chip te plaatsen op de lijn waar
zero (0) en de eerste rij samenkomen. De maximale inzet voor dit type inzet is de inzet
op een enkel nummer maal vier.

Lijninzet

U kunt inzetten op twee straten (d.w.z. op zes verschillende nummers in twee rijen van
drie) door uw chip te plaatsen op de buitenrand van de roulette-tafel op de lijn tussen
de twee rijen. De maximale inzet voor dit type inzet is de inzet op een enkel nummer
maal zes.

Kolominzet

U kunt inzetten op alle twaalf nummers in een kolom door een inzet te plaatsen op een
van de drie vakken gemarkeerd als '2 op 1'. Als een van de nummers in de gekozen
kolom wint, wordt de inzet van de speler 2:1 uitbetaald. Let op: zero (0) is een
verliezend nummer. Deze inzetoptie heeft een maximale en minimale limiet die niet
zijn afgeleid van de inzet op een enkel nummer. Deze kunt u vinden onder het paneel
Tafellimieten.

Dozijninzet

U kunt inzetten op een groep van twaalf nummers door een chip te plaatsen op een van
de vakken die gemarkeerd zijn met '1e 12', '2e 12' en '3e 12'. Als een van uw twaalf
nummers wint, wordt uw inzet 2:1 uitbetaald. Let op: zero (0) is een verliezend
nummer. Deze inzetoptie heeft een maximale en minimale limiet die niet zijn afgeleid
van de inzet op een enkel nummer. Deze kunt u vinden onder het paneel
Tafellimieten.

Rood/Zwart-, Even/Oneven-, Laag/Hoog

U kunt ook een inzet plaatsen in de vakken aan de zijkant van de tafel. Hiermee bedekt
u de helft van de nummers op de roulettetafel (exclusief de zero (0)). Elk vak omvat 18



nummers. U verdubbelt uw inzet (1 op 1) op al deze inzetten. Als de uitkomst zero (0)
is, verliest de speler de geplaatste inzetten. Deze inzetoptie heeft een maximale en
minimale limiet die niet zijn afgeleid van de inzet op een enkel nummer. Deze kunt u
vinden op het paneel Limieten.

Speciale inzetten

De volgende inzetten kunnen geplaatst worden via de panelen Renbaan, Mijn inzetten
en Speciale inzetten.

Inzetten op enkele nummers

Plaats inzetten op alle Enkele nummers die horen bij een bepaald type inzet.

Complete-inzetten

Complete - inzet is een verzameling binneninzetten op één nummer, met inzetten op
het enkele nummer en alle mogelijke split-, hoek-, lijn - en straat - inzetten om dat
nummer heen.

Half-complete-inzetten

Half-Complete - inzet is een verzameling binneninzetten op één nummer, met inzetten
op het enkele nummer en alle mogelijke split - en hoek--inzetten om dat nummer
heen, maar exclusief de lijn - en straat - inzetten.

Voisins du Zéro

Een inzet op de buren van zero (0) op het roulettewiel. Dat zijn alle nummers tussen 22
en 25, ofwel bijna de helft van het roulettewiel, inclusief de zero (0).

De Voisins du Zéro - inzet plaatst negen chips op tafel, twee chips op de drie-inzet
0/2/3, twee chips als hoekinzet op 25/26/28/29 en één chip als splitinzet op 4/7,
12/15, 18/21, 19/22 en 32/35. De totale Voisins du Zéro - inzet is 9 x de geselecteerde
chipwaarde.

De uitbetaling is als volgt:

Winnend nummer Uitbetaald aan de
speler

Daadwerkelijke
winst

4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22,
32, 35

17 chips (17:1) + 1
chip

17 + 1 - 9 = 9 chips

0, 2, 3 22 chips (11:1) + 2
chips

22 + 2 - 9 = 15 chips



25, 26, 28, 29 16 chips (8:1) + 2 chips 16 + 2 - 9 = 9 chips

Tiers du Cylindre

Tiers du Cylindre of Tiers betekent "een derde van het wiel"; dichter bij een derde van
het wiel kunt u niet komen. Deze inzet beslaat 12 nummers die aan weerszijden van het
wiel liggen, tussen 27 en 33 inclusief 27 en 33 zelf. De serie is
27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33 (op een wiel met enkele zero).

Met deze inzet plaatst u zes chips, één chip op elk van de volgende splits: 5/8; 10/11;
13/16; 23/24; 27/30; 33/36.

Orphelins (wezen)

Deze nummers zijn de stukken van het wiel die buiten de Tiers en Voisins vallen. Ze
bevatten in totaal 8 nummers, namelijk 17,34,6 en 1,20,14,31,9.

Orphelins en Plein : Plaatst een inzet op elk van de wezen (enkel nummers).
Orphelins a Cheval : U plaatst één chip op nummer 1 en één chip op elk van de
splits: 6/9, 14/17, 17/20 en 31/34.

De uitbetaling is als volgt:

Winnend nummer Uitbetaald aan de speler Daadwerkelijke winst

1 29 chips (29:1) + 1 chip 29 + 1 - 5 = 25 chips

6, 9, 14, 20, 31, 34 17 chips (17:1) + 1 chip 17 + 1 - 5 = 13 chips

17 34 chips (17:1) + 2 chips 34 + 2 - 5 = 31 chips

Jeu 0 - Zéro

Jeu 0 (Jeu Zéro) is een kleinere versie van de Voisins du Zéro - inzet. Het beslaat de
nummers van 12 t/m 15 op het roulettewiel. U plaatst één chip op nummer 26 en één
chip op elk van de splits: 0/3, 12/15, 32/35.

Jeu7/9

Deze inzet beslaat alle nummers die eindigen op 7, 8 of 9. U plaatst één chip op 19, één
op 27 en één chip op elk van de splits: 7/8, 8/9, 17/18, 28/29.

Finales en Plein



Dit is een inzet op alle nummers op het roulettewiel die eindigen op hetzelfde getal,
bijv.: 'Finale 5' betekent een inzet op de nummers 5, 15, 25, 35.

Met deze inzet plaatst u vier chips wanneer u 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6 kiest - één chip op elk
nummer als enkel nummer-inzet. Als een van deze nummers wint, wordt dat nummer
uitbetaald als een enkel nummer-inzet. De winst bedraagt dus 29 + 1 - 4 chips = 26
chips.

Wanneer u 7, 8 of 9 kiest, plaatst u een inzet van drie chips - één chip op elk nummer
als enkel nummer. De winst bedraagt in dat geval dus 29 + 1 - 3 = 27 chips.

De onderstaande tabel geeft een kort overzicht van het aantal chips dat op de
speeltafel geplaatst wordt bij elke speciale inzet en welke posities op het roulettewiel
die inzet bedekt.

Speciale
inzet

Aantal
chips op
tafel

Bedekte posities

Voisins du
Zéro 9

De sector rond de zero (0) op het roulette-wiel.

Met twee chips: 0/2/3, 25/26/28/29.

Met een chip: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35.

Tiers du
Cylindre 6

De sector op tegenover de zero (0) op het
roulette-wiel, minimumaantal chips.

5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36.

Orphelins
en Plein 8

De losse nummers (tussen de twee sectoren), één
chip per nummer.

1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34.

Orphelins
à Cheval 5

De losse nummers (tussen de twee sectoren),
minimumaantal chips.

1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34.

Jeu 0 4 Een serie nummers om de zero (0) heen,
minimumaantal chips.



0/3, 12/15, 26, 32/35.

Jeu 7/9 6

Alle nummers die eindigen op 7, 8 en 9,
minimumaantal chips.

7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29.

Finales en
Plein 0 4

Alle nummers die eindigen op 0, één chip per
nummer.

0, 10, 20, 30.

Finales en
Plein 1 4

Alle nummers die eindigen op 1, één chip per
nummer.

1, 11, 21, 31.

Finales en
Plein 2 4

Alle nummers die eindigen op 2, één chip per
nummer.

2, 12, 22, 32.

Finales en
Plein 3 4

Alle nummers die eindigen op 3, één chip per
nummer.

3, 13, 23, 33.

Finales en
Plein 4 4

Alle nummers die eindigen op 4, één chip per
nummer.

4, 14, 24, 34.

Finales en
Plein 5 4

Alle nummers die eindigen op 5, één chip per
nummer.

5, 15, 25, 35.



Finales en
Plein 6

4 Alle nummers die eindigen op 6, één chip per
nummer.

6, 16, 26, 36.

Finales en
Plein 7 3

Alle nummers die eindigen op 7, één chip per
nummer.

7, 17, 27.

Finales en
Plein 8 3

Alle nummers die eindigen op 8, één chip per
nummer.

8, 18, 28.

Finales en
Plein 9 3

Alle nummers die eindigen op 9, één chip per
nummer.

9, 19, 29.

Let op: U kunt inzetten plaatsen die twee, drie of zelfs vier nummers bedekken. Door
bijvoorbeeld gebruik te maken van de zero, kunt u inzetten op: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0 of
1+2+3+0.

Prijzentabel

Let op : In de onderstaande tabel is geen vermenigvuldiger meegerekend in de
uitbetaling voor de Enkel nummer - inzet.

Chips
bedekt

Type inzet Uitbetaling

1 nummer Enkel nummer 29:1

2 nummers Splitinzet 17:1

3 nummers Straatinzet 11:1



4 nummers Hoekinzet en Mandinzet 8:1

6 nummers Lijninzet 5:1

12 nummers Dozijninzet of Kolominzet 2:1

18 nummers Rood/Zwart-, Even/Oneven-, Laag/Hoog-inzetten 1:1

Hoewel de uitbetalingsratio's vast staan, is de daadwerkelijke winst afhankelijk van het
aantal ingezette chips. Bijvoorbeeld: bij een Bureninzet wordt het winnende nummer
altijd 29 op 1 uitbetaald. Als u bijvoorbeeld een inzet plaats op vijf opeenvolgende
nummers 11-30-8-23-10, plaatst u vijf chips. Als een van de nummers wint, is de
uitbetaling 29 + 1 - 5 = 25 chips.

Bijgewerkt: 18-10-2021


