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Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Waar komt het spel roulette vandaan?
Over de oorsprong van roulette doen vele verhalen
de ronde. De geschiedenis van het spel gaat terug
naar de 10e eeuw. Uit deze eeuw zijn in de Kaukasus
perkamenten gevonden waaruit de huidige nummervolgorde van roulette is af te leiden.
Roulette in zijn oervorm zou in de 14e eeuw zijn uitgevonden door een Chinese monnik en zou naar
Europa zijn gebracht door een jezuïetenmissionaris.
In tegenstelling tot de heersende opvatting is de
Franse wiskundige Blaise Pascal (1623-1662) in
ieder geval niet de uitvinder. Hij heeft weliswaar een
van de eerste wetenschappelijke bijdragen geleverd
tot de waarschijnlijkheidsberekening, maar er is
geen rechtstreeks verband tussen hem en het
roulettespel.
Eind 17e eeuw duikt een primitieve vorm van het
roulettespel voor het eerst op in Italië. Aangezien er
destijds een verbod was op kansspelen, werd er
door de aristocratie illegaal gegokt in elkaars villa’s
(casini). Zo werd het Italiaanse woord casino (huisje)
al snel gebruikt als benaming voor een plek waar
edelen en hoge geestelijken zich konden vermaken.
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Midden 18e eeuw ontstaan de eerste casino’s in
Duitsland en Frankrijk. Halverwege de 19e eeuw
komen casino’s als in Baden-Baden en Monte Carlo
tot bloei. En sinds 1976 biedt Holland Casino in
Nederland het legale kansspel aan. De tijd dat
casino’s waren voorbehouden aan de ‘high society’
ligt inmiddels ver achter ons. Zo is Holland Casino al
meer dan een kwart eeuw aantrekkelijk voor grote
én kleine spelers, zonder dat de romantiek en de
spanning van het spel zijn aangetast.

Bij roulette wordt gemiddeld 97,3% van de inzetten op nummerkansen uitgekeerd. Speelt u
uitsluitend op enkelvoudige kansen, dan is het
gemiddelde uitkeringspercentage zelfs 98,65%.

2

3

Plaques

Franse Jetons

Waardechips

Tokens
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Elk spel heeft zijn eigen fiches.
Holland Casino kent verschillende fiches. Zo speelt u
bij Black Jack, Euro Wheel en Caribbean Stud Poker
met waardechips. Bij de speelautomaten gebruikt
u tokens. Bij Franse Roulette zet u in met jetons.
En bij Amerikaanse Roulette speelt u voornamelijk
met uw eigen kleurenchips. Deze kleurenchips kunt
u kopen aan de tafel waar u gaat spelen. Afhankelijk
van de minimuminzet van de tafel (vermeld op de
scorezuil naast de tafel) bepaalt u bij Amerikaanse
Roulette zelf de waarde van uw kleurenchips.
U kiest een tafel uit waaraan u wilt spelen en
bepaalt bijvoorbeeld dat u voor € 100,- chips wilt
kopen. Vervolgens informeert u bij de croupier of er
nog een kleur vrij is. De croupier vraagt dan met
welke waarde u wilt spelen. Stel u wilt met chips van
€ 5,- spelen. Dan geeft de croupier u 20 chips in een
kleur die nog vrij is en noteert op het markerbord
dat boven de tafel hangt dat u met chips van € 5,speelt. Zo kan iedereen zien dat uw kleur bezet is en
welke waarde uw chips hebben.
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De croupier mag niet rechtstreeks uit uw handen
geld aannemen. Wilt u chips kopen? Leg dan het
te wisselen geld vóór u op tafel.

Elke Amerikaanse Roulettetafel heeft zijn eigen
kleurenchips die niet bruikbaar zijn bij een andere
tafel. Wissel dus bij het verlaten van de tafel uw
kleurenchips altijd om in waardechips. Waardechips
kunt u wel overal in het casino gebruiken en op het
eind van uw bezoek bij de kassier inwisselen voor
bankbiljetten of muntstukken.
!

Ervaring of bijgeloof?
Elke draai bij roulette is nieuw en heeft niets te
maken met de rondes daarvoor. Toch hebben
ervaren spelers tips voor u, die al dan niet met
bijgeloof te maken hebben.
• Speel niet op de nummers die al een tijdje niet
gevallen zijn.
• Speel altijd met de bank mee. Het lijkt logisch om
op zwart in te zetten als al een hele reeks rood is
gevallen. Maar in Monte Carlo is een keer 39 maal
achter elkaar rood gevallen!
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• Laat uw winnende inzet altijd staan. Hetzelfde nummer kan nog een keer vallen. Zo viel een keer in
Londen maar liefst zesmaal hetzelfde nummer!

Het meest favoriete nummer is 32, gevolgd door
de nummers 23, 17, 8, 2, 11, 26, 5 en 35.
Opvallend genoeg allemaal nummers uit de
middelste kolom (column 35).

Hoe zet u in?
Als u uw kleurenchips hebt, begint het spel pas
echt. Zet u in op uw geluksgetal? Of kiest u voor een
nummer waar u op dat moment een goed gevoel bij
heeft? Of wilt u toch liever op meerdere nummers
tegelijk inzetten? We geven u een overzicht van alle
inzetmogelijkheden.
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Welke nummers?

Uitbetaling

A

1-18 (low numbers)

1 t/m 18

1 x de inzet

B

19-36 (high numbers)

19 t/m 36

1 x de inzet

C

Even

18 even nummers

1 x de inzet

D

Odd

18 oneven nummers

1 x de inzet

E

(red)

18 rode nummers

1 x de inzet

F

(black)

18 zwarte nummers

1 x de inzet

G

1st 12 (first dozen)

1 t/m 12

2 x de inzet

H

2nd 12 (second dozen)

13 t/m 24

2 x de inzet

I

3rd 12 (third dozen)

25 t/m 36

2 x de inzet
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Welke nummers?

J

2 to 1 (column 34)

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,

25, 28, 31, 34

2 x de inzet

K

2 to 1 (column 35)

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,

26, 29, 32, 35

2 x de inzet

L

2 to 1 (column 36)

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,

27, 30, 33, 36

2 x de inzet

M

Sixline

Blok van 6 nummers

5 x de inzet

N

Corner

Blok van 4 nummers

8 x de inzet

O

Street

3 nummers op rij

11 x de inzet

P

Split

2 met elkaar verbonden

Q

Straight up

1 vol nummer
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Uitbetaling

nummers

17 x de inzet
35 x de inzet
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Het is belangrijk om duidelijk te laten zien waarop u inzet. Dan kunnen er geen misverstanden
ontstaan.
• Zet u in op één nummer, dan moet uw inzet
precies in dat vlak liggen.
• Speelt u bijvoorbeeld op twee nummers
tegelijk (split), dan moet u uw inzet precies op
de scheidingslijn van de vakken plaatsen. Zie
voor meer inzetvoorbeelden het inzetschema.
• Als er al chips op de plaats liggen waarop
u wilt inzetten, dan plaatst u uw inzet er
gewoon bovenop.

Wanneer en hoe zet u in op de burenprint?
Bij veel Amerikaanse Roulettetafels ligt naast
het bekende tableau een ovaalvormige print:
de burenprint. Hierop staan de nummers afgebeeld
in dezelfde volgorde als op de roulettecilinder.
De burenprint is speciaal bedoeld voor de meer
ingewikkelde inzetten als de series en het burenspel.
Het inzetten op de burenprint gaat altijd via de
croupier.
!

! De minimuminzet op enkelvoudige kansen,
dozijnen en kolommen is bij Amerikaanse Roulette
vrijwel altijd beduidend hoger dan het standaardtafelminimum. Kijk voor minima- en maxima-informatie
op de infozuil bij uw roulettetafel.

! Bij het inzetten op enkelvoudige kansen, dozijnen
kolommen zijn zowel kleurenchips als waardechips
toegestaan.
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De series.

A

B

C

D

Als u denkt dat de kogel in een bepaald deel van de
cilinder gaat vallen, speelt u een serie. Op de burenprint en de cilindertekening kunt u zien welke getallen bij welke serie horen. De verschillende series zijn:
Grote Serie.
Dit is de zogenaamde serie 0/2/3 waarop u met 9
chips inzet. U speelt op de volgende nummercombinaties: 0/2/3, 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/29
en 32/35. (Op 0/2/3 en 25/29 wordt een dubbele
inzet geplaatst.)
Zéro-spel.
Bij het 0-Spel zet u 4 chips in en speelt
u op de volgende nummercombinaties:
0/3, 12/15, 26 en 32/35.
Kleine serie.
Dit is de serie 5/8 waarvoor u 6 chips nodig heeft.
U speelt op de nummercombinaties:
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 en 33/36.
Orphelins.
U speelt met 5 chips voor de nummercombinaties:
1, 6/9, 14/17, 17/20 en 31/34.
De uitbetaling is afhankelijk van het nummer dat
gevallen is en de gespeelde nummercombinatie.
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Paroli op de series.
Paroli is een opdracht die u aan de croupier geeft als
u de uitbetaling van de winnende inzet wilt gebruiken
om het oorspronkelijke spel opnieuw te spelen.
Stel u speelt de Kleine Serie met € 5,- en wint. Dan
krijgt u voor de winnende split € 85,- uitbetaald. Als
u nu paroli speelt, zet u uw inzet plus de uitbetaling
(totaal € 90,-) opnieuw in op de Kleine Serie. Dan
speelt u voor € 15,- (€ 90,- verdeeld over 6 combinaties). Als in de volgende ronde de kogel opnieuw in
deze serie valt wint u € 255,- (17 maal € 15,-).
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Het burenspel.
Het burenspel is heel gemakkelijk. U hebt bijvoorbeeld het voorgevoel dat het volgende winnende
nummer een 8 is. Maar toch twijfelt u of de kogel
wel precies op de 8 valt. Misschien valt het wel net in
het vakje ernaast. Dan kunt u het burenspel spelen.
A U zet niet alleen in op nummer 8, maar ook op de
twee nummers links en de twee nummers rechts van
de 8. In dit geval zet u dus in op: 10, 23, 8, 30 en 11.
Wilt u dit spel spelen, dan geeft u de croupier vijf
chips en zegt: “8 met twee buren”. De croupier herhaalt uw opdracht en zet uw chips op nummer 8 op
de burenprint. Als een van de vijf nummers valt, zet
de croupier uw chip op het winnende nummer op het
tableau en zorgt voor de uitbetaling (35 x uw inzet).
Bij het burenspel kunt u ook met één buur of
B drie buren spelen. Als u 8 met één buur wilt (uw
opdracht aan de croupier is dan “acht met één buur”
en u geeft drie chips af), speelt u op: 23, 8 en 30.
C Speelt u 8 met drie buren, dan geeft u 7 chips af en
vraagt u om “8 met drie buren” (5, 10, 23, 8, 30, 11
en 36).
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Hoe verloopt het spel?
U mag inzetten als de croupier “uw inzetten
alstublieft” zegt. Het spel gaat beginnen. U krijgt
genoeg tijd om uw inzet te plaatsen.
Vervolgens geeft de croupier de kogel. Terwijl de
cilinder in de ene richting draait, draait het rouletteballetje in de tegenovergestelde richting. Na korte
tijd annonceert de croupier “niets meer inzetten
alstublieft” en maakt daarbij een zwaaiend gebaar
boven het tableau. U mag niets meer inzetten
of verplaatsen. Alle ogen zijn op de kogel gericht.
De spanning stijgt. Langzaam verliest het balletje
zijn snelheid en stuitert naar het winnende nummer.
De croupier vertelt wat het winnende nummer en de
winnende kleur is en plaatst op dat nummer de dolly
(een blokje). De verliezende chips worden in de chipperchamp (een sorteermachine) geschoven, waarna
de croupier overgaat tot de uitbetaling. Eerst betaalt
hij de enkelvoudige kansen uit, daarna de winnende
kolom, het winnende dozijn, de diverse nummercombinaties en tot slot het volle nummer.
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Zolang de dolly op het winnende nummer staat, mag
u op dat deel van het tableau nog niet inzetten voor
de volgende ronde. Als de croupier de dolly wegpakt,
hoort u “alles betaald, uw inzet alstublieft” en een
nieuw spel begint.

In elk casino is het de gewoonte dat de eerste
ronde van de dag start vanuit de datum van die
dag. Als het bijvoorbeeld de 17e van de maand
is, ligt de kogel bij aanvang op nummer 17.

Casinolegende.
De legendarische gokker Nick the Greek gokte op
alles wat los en vast zat en verdiende daarmee een
vermogen. Hij geloofde heilig in de theorie dat het
spel zich altijd tégen de speler keert. Hij gokte dan
ook op slechts één voorwaarde: een andere speler
moest eerst voorspellen wat er zou gaan gebeuren.
Hij gokte dan op het tegenovergestelde, ervan
uitgaande dat de ander ongeluk zou hebben.
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Merci pour les employés.
Het is in de casinowereld gebruikelijk dat u bij winst
de croupier fooi geeft. Wint u 35 keer uw inzet, dan
is het de gewoonte dat u een fooi geeft ter waarde
van uw inzet. De echte casinospeler zegt op het
moment dat de croupier de uitbetaling toeschuift:
“stukje voor het personeel” of “stukje 37”. De croupier bedankt u met het klassieke “merci pour les
employés” oftewel “bedankt namens het personeel”.
De croupier deponeert de fooi in de tronc, dat is een
speciale bus in de tafel. Deze fooi is een deel van
het beloningssysteem van de werknemers.

De Zéro.
De zéro (nul) is een bijzonder getal bij roulette.
De kleur van de zéro is namelijk niet zwart of rood,
maar groen. Bovendien hoort de zéro niet bij de
nummers 1 tot en met 36 en maakt daarom geen
deel uit van de enkelvoudige kansen, dozijnen en
kolommen. Bij een speciaal getal hoort natuurlijk
ook een speciale regel: valt bij Amerikaanse Roulette
de zéro en hebt u ingezet op de enkelvoudige
kansen, dan bent u uw inzet niet kwijt maar wordt
deze gehalveerd.
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De wetten van roulette.
• De eerste wet van roulette is de wet van de grote
getallen: over een lange tijd gemeten komt zwart
even vaak voor als rood.
• De tweede wet van roulette is de ‘twee-derderegel’:
in een reeks van 37 draaien komen gemiddeld 24
verschillende nummers voor. Nog nooit zijn er in zo’n
reeks 37 verschillende getallen gevallen.

Uw winst is belastingvrij.
Over uw speelwinst wordt geen belasting ingehouden.
Daarover heeft Holland Casino afspraken gemaakt
met de fiscus. Wel moet u rekening houden met uw
inkomsten en/of vermogen aan het eind van het
jaar. Neem daarom bij een hoge winst tijdig contact
op met uw belastingadviseur.

Om te laten zien dat een croupier niets meer in zijn
handen heeft, maakt hij voordat hij de tafel verlaat,
met zijn handen een ‘wassende’ beweging. Wist u
overigens dat de buitenzakken op de kleding van
croupiers zijn dichtgestikt?
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Niet zomaar een cilinder.
De roulettecilinder zit heel bijzonder in elkaar. Naast
de afwisselende rode en zwarte vakjes hebben de
nummers ook een speciale volgorde. Zo ligt naast
elk getal behorende bij de reeks van 1 tot en met 18
een getal uit de reeks van 19 tot en met 36. Een uitzondering hierop zijn de getallen 5 en 10. Daar
splitst de cilinder zich als het ware in twee delen.
Beide helften van de cilinder (van 0 tot 5 of van 10
tot 0) hebben elk een totaal van 333.

In play, there are two pleasures for your choosing…
…the one is winning, and the other is losing.
In het spel kunt u uit twee genoegens kiezen…
…het ene is winnen en het andere verliezen.
Lord Byron (1788-1824)
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www.hollandcasino.nl
Niet alle spelregels zijn in deze brochure verwerkt.
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor een
spelweergave in hoofdlijnen.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend. Het officiële Huisreglement en het
Spelreglement liggen ter inzage bij de receptie.
Entreevoorwaarden:
minimumleeftijd 18 jaar en geldige legitimatie.
Holland Casino
Afd. Marketing & Communications
Antwoordnummer 237
2130 VB Hoofddorp
Wijzigingen voorbehouden.
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