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Tijdens het spelen op online fruitautomaten kun je met verschillende termen in aanraking
komen, bijvoorbeeld als het gaat over de eenarmige bandiet. In de lijst hieronder staat een
overzicht vermeld met veelgebruikte termen. Deze lijst kan een handig hulpmiddel zijn als je
in het online casino gaat gokken op gokkasten, videoslots of fruitautomaten.
Bank
Hiermee wordt een rijtje fruitautomaten bedoeld die naast elkaar staan opgesteld en doorgaans
hetzelfde spel bevatten of in elk geval hetzelfde type spel beschikbaar hebben.
Blank
Met blank wordt een lege positie op een gokkast tussen twee symbolen bedoeld. In plaats van
bank wordt ook wel het begrip ghost gebruikt. Een dergelijke lege plek komt vaak voor bij het
gokken op een klassieke fruitautomaat.
Bonus game
Bij een bepaalde combinatie van symbolen op een videoslot, zoals scatters of bonussymbolen
wordt er toegang geboden tot een extra spel in de vorm van een bonusronde, waarmee de
speler een extra prijs wint.
Bonus multipliers
Bij bepaalde speelautomaten wordt de gelegenheid geboden om een hoge jackpot te winnen
als er met de maximale inzet wordt gespeeld. In dit geval wordt ook wel gesproken van
jackpot slots.
Carousel
Hiermee wordt een groep van fruitautomaten bedoeld die in een cirkel staan of in een ovale
vorm een groep vormen.
Change attendant
Hiermee wordt een medewerk op de casinovloer bedoeld waar geld en fiches gewisseld
kunnen worden. Ook kan er service worden geboden als een speler hulp nodig heeft bij het
spelen op een fruitautomaat.
Comps
Dit zijn beloningspunten die het casino verstrekt op het moment dat een speler voor geld
speelt. De comps zijn inwisselbaar voor bijvoorbeeld geschenken of bonussen in het online
casino.
Dime machine
Een dime machine is een benaming voor een gokautomaat waarop een bepaalde inzet kan
worden gedaan. Vergelijk dime maar met het ´dubbeltje´ van vroeger.
Drop box

Dit is een bak waarin het geld in een gokautomaat wordt verzameld om tot uitkering te
komen.
Edge
Hiermee wordt het huisvoordeel bedoeld en kan gezien worden als het verschil tussen een
werkelijke kans op winst en de uitbetaling.
Electronic Gaming Machine
Hiervoor wordt ook wel de afkorting EGM gebruikt en daarmee wordt een elektronische
gokkast bedoeld.
Free slots games
Deze spellen worden gratis aangeboden in een flash casino en kunnen zonder het downloaden
van software worden gespeeld.
Hand pay
Hiermee wordt een contante uitbetaling aan de speler bedoeld. Het in het casino gewonnen
geld kan door een casinomedewerker cash in de hand worden uitbetaald.
Hold
Hold kan verschillende betekenissen hebben, zoals het vasthouden van de symbolen op de
rollen. Er kan echter ook het verschil mee bedoeld worden tussen dat wat er ingezet wordt en
dat wat uitbetaald dient te worden.
Jackpot
Een gokautomaat kan over een jackpot beschikken. Dit is doorgaans de hoogste prijs die er
gewonnen kan worden en kan uit een vast bedrag bestaan of een progressief karakter hebben.
Loose slot
Dit is een gokautomaat die over meer winsymbolen kan beschikken op de rollen of een
speelautomaat betreffen die meer dan normaal uitbetaalt.
Max bet/max coins
Dit is de maximale inzet per draaibeurt op een speelautomaat. Er is doorgaans een aparte knop
voor beschikbaar die gebruikt kan worden om met de maximale inzet te spelen.
Multi-line slot
Dit is een fruitautomaat met meerdere winlijnen. Vooral videoslots beschikken doorgaans
over meerdere winlijnen. Een klassieke gokautomaat heeft in het basisspel over het algemeen
slechts een enkele winlijn en in de topgame meerdere winlijnen.
Nickel machine
Met een nickel machine wordt een gokautomaat bedoeld, waar met een bepaalde muntwaarde
op kan worden gespeeld. Te denken valt hierbij aan de voormalige stuiver.
Paytable
Dit is een uitbetalingstabel en laat een overzicht van de winnende combinaties met
bijbehorende winst zien.
Payback percentage

Dit is het uitbetalingspercentage dat gemiddeld door de gokkast wordt uitgekeerd, waarbij het
percentage is afgezet tegen de inzet. Een fruitautomaat kan bijvoorbeeld over een
uitbetalingspercentage van 96 procent beschikken. Dat betekent dat 96 procent van de totale
algemene inzet weer tot uitbetaling komt.
Payout percentage
Dit is een percentage dat de hoeveelheid tijd aangeeft die het duurt voordat er sprake is van
een winnende combinatie. Het totaal van deze percentages per draaibeurt die winst oplevert,
vormt het totale percentage van uitbetaling gedurende het bestaan van de betreffende gokkast.
Plowing in
Hiermee wordt gokken met winst bedoeld. Het is niet altijd verstandig om met alle winst door
te gokken, want het komt vaak voor dat de totale winst of een deel daarvan weer verloren
gaat.
Progressive jackpot
Hiermee wordt een oplopende jackpot bedoeld die na elke inzet stijgt. Er is vaak sprake van
een koppeling tussen fruitautomaten, zodat de jackpot echt tot grote hoogte kan oplopen. Er
dient wel aan bepaalde inzeteisen voldaan te worden om de grote jackpot te winnen.
Progressive meter
Dit is een groot bord met verlichting en opvalt en de actuele stand van de progressieve jackpot
vermeld. Het stimuleert spelers om te gaan gokken, want die zien de meter telkens verder
oplopen.
Quarter machine
Dit is een gokautomaat waarop met een bepaalde muntwaarde gespeeld kan worden en is te
vergelijken met de waarde van het vroegere kwartje.
Rain on the roof
Hiermee wordt het kletteren van munten in de bak van de gokkast bedoeld. De speler heeft
een prijs gewonnen of laat de balans tot uitbetaling komen.
Random Number Generator
De afkorting hiervoor is RNG en betekent dat er altijd sprake is van een willekeurige uitkomst
van symbolen.
Reel
Een mechanische speelautomaat beschikt over een cilinder en daarop staan symbolen
vermeld. Bij videoslots zijn er doorgaans vijf reels beschikbaar.
Rhythm method
Dit is een techniek die door spelers toegepast wordt om een draaibeurt op een speelautomaat
te timen. Het is echter een kansloze tactiek, maar geeft de speler het idee invloed op de
uitkomst te kunnen uitoefenen.
Short pay
De casinomedewerker betaalt het verschil uit als de gokautomaat onvoldoende cash heeft om
de winst te kunnen uitbetalen.

Slot attendant
Dit is een medewerker van het casino die cash betalingen verricht, maar ook voor het
papierwerk zorgt als er bijvoorbeeld een grote jackpot is gewonnen.
Slot cheat
Deze term wordt gebruikt als een speler een mechanisch apparaat heeft en dat toepast om de
gokautomaat te beïnvloeden. Dit is overigens een misdrijf.
Slot club
Dit betreft een club waar leden comps kunnen verdienen. Inschrijving bij de balie van het
casino is nodig om een dergelijke slot club kaart te verkrijgen. De kaart kan in de daarvoor
bestemde gleuf van de fruitautomaat worden gestoken om de punten erop te laten zetten.
Slot placement
Dit heeft betrekking op de wijze waarop gokautomaten staan opgesteld in het casino. Er wordt
vaak voor gekozen om dezelfde typen automaten bij elkaar te plaatsen of in hetzelfde gebied
op de casinovloer.
Slot ticket
In een modern casino komt het voor dat de fruitautomaat de winst op een ticket uitgeeft en
daarmee kan de speler het voor geld inwisselen.
Slot tournament
Dit is een videoslot toernooi waaraan spelers kunnen deelnemen en waarbij het de bedoeling
is om de opdracht van het toernooi zo goed mogelijk te voltooien. Er zijn meestal prijzen
verbonden aan deze toernooien.
Tight slot
Hiermee wordt een gokautomaat bedoeld die een lagere uitbetaling lijkt te kennen of van
minder winnende symbolen is voorzien ten aanzien van andere gokautomaten.
Tilt
Er is sprake van een foutje in de speelautomaat. De term is overigens afkomstig van de
flipperkast die ook op tilt kan slaan als deze bijvoorbeeld wordt opgetild om het balletje de
goede richting op te krijgen.
Token
Hiermee wordt een schijfje van metaal bedoeld dat in plaats van muntgeld wordt gebruikt.
Geld kan bij de casinomedewerker voor tokens omgewisseld worden.
Video slot machine
Hiermee wordt een videofruitautomaat bedoeld die een gokkast en videospel met elkaar
combineert. De gokautomaat is voorzien van software met animaties en speciale features.
Wild symbol
Dit is een wildsymbool die andere symbolen kan vervangen.
Win rate
Hiermee wordt de frequentie bedoeld waarmee de gokautomaat tot uitbetaling komt. Een hoge
frequentie betekent overigens niet automatisch dat er ook sprake is van hogere winsten.

Window
Dit betreft een opening van glas in een mechanische fruitautomaat. Hierop kan de uitkomst
van een draaibeurt worden afgelezen.
Winning spin
Dit is een draai die winst oplevert. Een winnende combinatie van symbolen op de rollen is een
winning spin.
Bonusspel
Een bonusspel is een extra spel in een videoslot die nadat er een bepaalde combinatie van
symbolen te zien is, geactiveerd wordt. Niet alle gokkasten beschikken over een bonusspel en
de voorwaarden voor het activeren van het extra spel variëren eveneens. Er kan altijd een
extra prijs worden gewonnen en in voorkomende gevallen zelfs een jackpot.
Free spins
Free spins bestaan uit gratis rondes die geactiveerd worden op een videoslot als een bepaalde
combinatie van symbolen is te zien. Over het algemeen zijn er minimaal drie scatters nodig
om toegang te krijgen tot een free spin modus. De hoeveelheid gratis rondes die gewonnen
kunnen worden, variëren per gokautomaat.
Fruitautomaat
Een fruitautomaat is een spel waarbij er sprake is van klassieke elementen, zoals in elk geval
een basisspel al dan niet gecombineerd met een bovenspel. Op de rollen zijn fruitsymbolen
aanwezig met onder meer kersen en citroenen. Fruitautomaten zijn zowel beschikbaar in het
fysieke casino als in het online casino.
Gokkast
Een gokkast is in een casino een mechanisch kansspel en werkt op basis van de inworp van
geld. In het fysieke casino kan er muntgeld en briefgeld ingeworpen worden en in het online
casino wordt met geld van de balans gespeeld. Een gokkast in de vorm van een videoslot
beschikt over vijf rollen, maar daar zijn uitzonderingen op van toepassing.
Inzetniveau
Het inzetniveau biedt spelers de gelegenheid om zelf keuzes te maken ten aanzien van de
geldelijke waarde van een draaibeurt van een gokautomaat. Er kunnen één, vijf of tien
inzetniveaus beschikbaar zijn om een keuze uit te maken.
Jackpot gokkast
Dit is een gokautomaat waarop een speler een jackpot kan winnen. Er zijn jackpots met vaste
bedragen, maar ook progressieve jackpots waarvan het bedrag bij elke inzet die gedaan wordt
verder zal stijgen.
Multiplier
Een multiplier wordt gevormd door een factor die de winst kan vermenigvuldigen. De waarde
van de multiplier verschilt per gokkast. Als er sprake is van een multiplier 2 en de winst
bedraagt 100 euro, dan wordt de winst door toepassing van de multiplier 200 euro. Er zijn
overigens videoslots die een oplopende multiplier kennen.
Progressieve jackpot

Een progressieve jackpot stijgt elke keer nadat een speler een inzet op de betreffende
gokautomaat heeft gedaan. Deze gokautomaten kunnen in verschillende online casino´s met
elkaar gekoppeld zijn, zodat de progressieve jackpot echt heel groot kan worden en miljoenen
euro´s kan bevatten.
Return to player
Dit is een term die gebruikt wordt om het percentage mee aan te duiden wat een gokautomaat
aan een speler terugbetaalt.
Rollen
De symbolen die te zien zijn op een gokautomaat staan op rollen. Er zijn variaties in het
aantal rollen beschikbaar en dat verschilt natuurlijk per spel.
Scatter
Een scatter vormt op een videoslot een symbool met een speciale eigenschap. Meerdere
scatters kunnen bijvoorbeeld toegang geven tot free spins.
Uitbetalingstabel
Bij elke gokkast staat een uitbetalingstabel vermeld. Bij klassieke automaten staat deze tabel
naast of boven de rollen en bij videoslots.
Videogokkast
Een videogokkast is een moderne online versie en is voorzien van animaties en een variatie
aan features met onder meer wildsymbolen. Er is altijd sprake van een thema waarop de
uitvoering is gebaseerd.
Wildsymbool
Een wildsymbool heeft een speciale functie in het spel en kan in de plaats treden van andere
symbolen om zo meer kans te geven op een winnende combinatie.
Winlijnen
Winlijnen zijn lijnen op een gokautomaat waarop de combinaties van symbolen tot stand
kunnen komen en winst opleveren.
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