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Franse Roulette
Op het speelveld zet u in op de cijfers 0 (zéro) tot
en met 36 of kiest u voor enkelvoudige kansen
door in te zetten op rouge en noir of pair en
impair. Wanneer u klaar bent, draait de croupier
aan het wiel en laat hij de kogel in de cilinder
vallen. De cijfers in de cilinder hebben een vaste
volgorde. Hij werd speciaal ontworpen om de cijfers van manque (1-18), passe (19-36), rouge, noir,
pair en impair zoveel mogelijk af te wisselen.
Uiteindelijk komt de kogel stil te liggen op het
winnende cijfer. De croupier roept vervolgens
het winnende cijfer af in het Frans met de winnende enkelvoudige kansen. Bijvoorbeeld:
“neuf, rouge, impair et manque”. Bij het afroepen, gebruikt de croupier hoofdtelwoorden,
behalve als het om het cijfer 1 gaat, dan roept hij
bijvoorbeeld: “premier, rouge, impair et manque”. Nadien begint de croupier uit te betalen.

Roulette Française
Hieronder een overzicht met de
mogelijke inzetten en erbij de uitbetalingen:
Douzaines: 12 nummers; “Première”(1 t/m 12),
“Moyenne”(13 t/m 24), “Dernière” (25 t/m 36),
betaalt 2 maal de inzet (1 tegen 2).
Colonne: 12 nummers: de nummers 1 t/m 36 zijn
in 3 kolommen gerangschikt, onder de vakjes 34, 35 en 36 kan men op de desbetreffende kolom inzetten. De eerste kolom bevat
dus nummers 1, 4, 7, 10, 13.. t/m 34. Betaalt
hetzelfde als Douzaines.
Transversale simple: 6 nummers, die in 2 rijen
naast elkaar liggen, bijvoorbeeld 10, 11, 12, 13,
14 en 15. Betaalt 5 maal de inzet.
Carré: 4 nummers, die in een vierkant bij elkaar
liggen. Bijvoorbeeld de 1 ligt naast de 2 en
boven de 4 in linksboven van de 5. Door een
inzet op het punt te plaatsen tussen deze
vier nummers, speelt men deze 4 nummers.
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Een ander voorbeeld van een carré is 32, 33,
35 en 36. Carré kan ook geplaatst worden
in combinatie met de 0, namelijk 0, 1, 2 en 3.
Betaalt 8 maal de inzet. Transversale pleine:
3 nummers in een rij bijvoorbeeld 1, 2 en 3
of 22, 23 en 24. Een tranversale en plein kan
ook met de 0 gespeeld worden in de combinaties 0, 1 en 2 of 0, 2 en 3. Betaalt 11maal
de inzet. Cheval: 2 nummers, die boven en
onder elkaar liggen, of naast elkaar, bijvoorbeeld 2 en 5 of 4 en 5 of 5 en 6 of 5 en 8.
Betaalt 17 keer de inzet.
Plein: Enkel nummer, betaalt 35 keer de inzet.
Dankzij Gambler Company speelt u voortaan
Franse roulette als een echte professional.
Franse roulette is zonder twijfel het bekendste casinospel.
Dit spel wordt traditioneel begeleid door twee à
drie croupiers.

