Spelregels Amerikaanse Roulette
Iedereen heeft wel eens van het Amerikaanse roulettespel gehoord, en
misschien heeft u het ook wel eens gespeeld. Bij dit roulettespel heeft
iedere speler zijn eigen kleur fiches, zodat direct voor de croupier
zichtbaar is welke speler heeft gewonnen.
Er zijn veel spelmogelijkheden zo kunt u op een nummer plaatsen maar
ook op kolommen, dozijnen, 1/18 – 19/36 kleur, even en oneven, dit
noemen we enkelvoudige kansen.
Als u de enkelvoudige kansen wil spelen moet u er rekening mee houden
dat de min. inzet altijd veel hoger is dan wanneer u normaal op een
nummer speelt. spelen. De uitbetalingen van de roulette op feesten zijn.
Plein 1 nummer 30x Kleur rood/zwart 1x
Cheval 2 nummers 15x Kolommen 2x
Carre 4 nummers 7x 1/18 – 19/36 1x
Street 3 nummers 10x Even – oneven 1x
6 line 6 nummers 4x Dozijnen 2x
De meest favoriete nummers zijn: 2-8-5-11-17-23-32-35, maar uiteraard
heeft iedere speler zijn eigen geluksnummers. Onze professionele
croupiers geven op elk willekeurig feest speluitleg en advies.
Ook kunt u om advies vragen wanneer u eens het casino wil bezoeken en
om het grote geld wil spelen.

Spelregels Caribbean Stud Poker
Caribbean Stud Poker is een stud poker spel dat met vijf kaarten wordt
gespeeld en waarbij de inzet wordt uitbetaald aan de hoogst winnende
hands. Een speler begint met een initiële inzet (ante). De speler krijgt vijf
omgedraaide kaarten en de dealer krijgt vier omgedraaide en een
zichtbare kaart. De spelers bekijken hun kaarten en kiezen een van de
volgende twee opties.
1. Fold - de speler verliest het op de ante ingezette bedrag of
2. Play - de speler zet extra in voor een bedrag dubbel dat van de "ante"
inzet.

De dealer toont zijn/haar spel en vergelijkt met dat van de speler voor
zover dat nog in het spel is. De dealer moet echter minstens een Aas of
een Heer bezitten. Als de dealer dit niet heeft, krijgt de speler een bedrag
uitbetaald gelijk aan de ante inzet. De back inzet is standoff. Als de dealer
een Aas of Heer of hoger heeft en zijn/haar spel is hoger dan dat van de
speler, verliest de speler in beide gevallen, op zowel de ante als de inzet.
Als het spel van de speler hoger is dan dat van de dealer krijgt de speler
gelijk uitbetaald aan de ante inzet. Zie tabel met combinaties die bij dit
spel mogelijk zijn.
One Pair Flush ROYAL FLUSH
Two Pair Full House
Three of a Kind Four of a Kind
Straight Straight Flush
Uiteraard geldt ook voor dit spel dat u professioneel speluitleg krijgt.

Spelregels Chuck A Luck
Chuck-a-Luck is een uniek dobbelspel waarvan het doel is de drie
dobbelstenen in een beker rond te rollen en dan een weddenschap te
plaatsen over hoe ze zullen terechtkomen nadat de beker tot stilstand
gekomen is. De dobbelstenen zijn van het standaard zeszijdig type
waarvan de zijden genummerd zijn 1 tot 6. De vier verschillende manieren
om een weddenschap te plaatsen worden hieronder aangegeven. U kan
wat u inzet ten alle tijde wijzigen totdat het teken "Rien ne va plus"
verschijnt. Op dat punt gekomen, zijn alle inzetten definitief. Getalinzet
Indien u inzet op een van de zes genummerde vierkante zijden bekend als
"Getalinzet", kan u winnen volgens het aantal dobbelstenen dat het getal
vertonen waarop u inzet.
van de dobbelstenen Uitbetaling :
1=

1:1

2 = 2:1

3 = 3:1

Dit spel is een spel dat de meeste spelers direct begrijpen, het is echt een
leuk spel voor op een feest.
Chuck a Luck is een razendsnel spel wat een leuke attractie is als 3e tafel
in combinatie met Roulette en Black jack. Chuck-A-Luck is uitgegroeid tot
een populair spel in vele eersteklas casino's over de gehele wereld. Het
spel is amusant en makkelijk te leren en zowel interessant voor de
beginner als de meer ervaren speler.

Spelregels Franse Roulette
De Franse Roulette is een zeer geschikt spel om in te huren b.v. als U een
sjiek feest geeft, de spelers hoeven dan niet te staan zoals bij de
Amerikaanse roulette, maar kunnen om de tafel heen zitten. De croupier
werkt hier dan ook met een rateau (hark) hieronder volgen enige termen
en de uitbetalingen.
Plein 1 nummer 30x Douze Premier 1 t/m 12 2x 1e dozijn
Cheval 2 nummers 15x Douze Milieu 13 t/m 24 2x 2e dozijn
Tranversale plein 3 nummers
10x Douze Dernier 26 t/m 36 2x
dozijn
Carre 4 nummers 7 x Rood 18 nummers 1x
Transversale simple 6 nummers 4 x Zwart 18 nummers 1x
Impair 18 oneven nummers 1x Manque 1 t/m 18 1x
Pair 18 even nummers 1x Passe 19 t/m 36 1x
Colonne 34 1-4-7-10…..34 2x Serie 0/2/3
Dit is de zogenaamde grote serie waarop U met 9

3e

Colonne 35 2-5-8-11…..35 2x jetons inzet speelt U de
nummercombinaties: 0/2/3, 4/7,
Colonne 36 3-6-9-12…..36 2x 12/15, 18/21, 25/29 en 32/35 Op 0/2/3
en 25/29 wordt een dubbele inzet geplaatst.
0 spel, Bij het Zero spel zet U 4 jetons in en Serie 5/8 Dit is de kleine
serie waarvoor U 6 jetons nodig Speelt U op de volgende
nummercombinaties heeft. U speelt op de nummercombinaties 5/8,
10/11, 13/160/3, 12/15, 26 en 32/35 23/24, 27/30 en 33/36
Orphelins, U speelt met 5 jetons voor de nummercombinaties 1, 6/9
14/17, 17/20 en 31/34“Faites vos jeux “ Namens Kings Casino wensen
wij U alvast veel speelplezier “Rien ne va plus”

Spelregels Black Jack
Blackjack is een zeer populair kaartspel waarvan de oorsprong
vermoedelijk ligt in 16e-eeuws Frankrijk. Blackjack wordt ook wel
"Eenentwintigen" genoemd.
Het doel van het spel is een hoger puntentotaal dan de bank te behalen
zonder een totaal van 21 te overschrijden.

Beginnen met Spelen
spelers plaatsen hun inzet in het midden van de box voor hun plaats aan
de speeltafel. Iedere speler krijgt aanvankelijk twee open kaarten van de
dealer. De dealer zelf krijgt eveneens 1 open kaart
Kaartwaarden
•
•
•

Heer, Vrouw, Boer zijn ieder 10 punten.
Aas is 1 of 11 punten.
De kaarten 2 t/m 10 hebben hun normale puntwaarde.

Score:
Indien de eerste twee kaarten van een speler een Aas en een kaart met
een waarde van 10 zijn, heeft deze speler een Blackjack. De speler
ontvangt 1 maal zijn inzet , tenzij de bank ook een Blackjack heeft – in dit
geval is er sprake van een 'push' of 'stand off' (inzet wordt noch
ingenomen noch uitbetaald). Alle andere winnende handen worden één
maal uitbetaald (1 tegen 1).
Een Blackjack verslaat een puntentotaal van '21'. Bijvoorbeeld, een Aas en
een kaart met de waarde van 10, verslaat een kaartenhand met een 10, 5
en 6. Ondanks dat beide handen een totaal van 21 punten hebben, wint
de Blackjack.
Een Speler zonder Blackjack kan extra kaarten vragen in de poging zo
dicht mogelijk bij 21 te komen, zonder een totaal van 21 te overschrijden.
Een Speler kan op ieder gewenst moment passen of om een extra kaart
vragen, mits het puntentotaal kleiner is dan 21. Wordt een puntentotaal
van 21 overschreden dan verliest de speler het spel en zijn inzet ('bust').
Dealer koopt bij 16 en stopt bij 17 punten
Gelijk verliest speler dient 1 punt meer te hebben als de dealer behalve bij
21 of black jack
Black Jack betaald 2x indien van dezelfde kleur, overige black jack
combinaties 1x
Dubbelen alleen met de eerste 2 kaarten bij 9-10-11 punten, na dubbelen
krijgt de speler nog 1 kaart
Splitsen alleen 2 gelijke kaarten, na splitsen dubbelen mogelijk, na
dubbelen krijgt de speler nog 1 kaart
Ace's kunnen 1x gesplitst worden, na splitsen krijgt de speler op iedere
kaart nog 1 kaart, resplitsen van ace's is niet mogelijk

