
	  

	  
Angelika	  systeem	  –	  een	  succesvolle	  strategie	  

Wil	  je	  jouw	  kansen	  op	  het	  maken	  van	  winst	  in	  een	  online	  casino	  vergroten?	  Door	  slim	  
gebruik	  te	  maken	  van	  roulette	  systemen	  ben	  je	  op	  een	  bewuste	  manier	  aan	  het	  spelen	  en	  
verklein	  je	  de	  kans	  op	  het	  maken	  van	  verliezen.	  Een	  populaire	  strategie	  om	  mee	  te	  spelen	  is	  
de	  Angelika	  strategie,	  vernoemd	  naar	  een	  Duitse	  vrouw	  in	  de	  jaren	  zestig	  die	  er	  een	  
behoorlijke	  som	  geld	  mee	  bij	  elkaar	  wist	  te	  spelen.	  
	  

Hoe	  werkt	  het	  Angelika	  systeem?	  
Bij	  het	  Angelika	  systeem	  bepaal	  je	  vooraf	  je	  startinzet	  en	  een	  inzeteenheid.	  Als	  voorbeeld	  
gaan	  we	  even	  uit	  van	  een	  startinzet	  van	  €5	  en	  een	  inzeteenheid	  van	  €1.	  Voor	  de	  eerste	  draai	  
aan	  het	  wiel	  van	  de	  roulettetafel	  zet	  je	  je	  startinzet	  in.	  Als	  je	  deze	  spin	  gewonnen	  hebt,	  is	  je	  
volgende	  inzet	  1	  inzeteenheid	  lager.	  In	  dit	  geval	  zou	  dat	  dus	  €4	  bedragen.	  Op	  het	  moment	  
dat	  je	  de	  spin	  verliest,	  is	  je	  volgende	  inzet	  1	  eenheid	  hoger.	  Bovendien	  speel	  je	  tegelijkertijd	  
op	  3	  enkelvoudige	  kansen.	  Heb	  je	  een	  complete	  serie	  verloren?	  Beproef	  dan	  je	  geluk	  aan	  
een	  andere	  tafel	  en	  speel	  daar	  met	  een	  verdubbelde	  inzet.	  
	  

Het	  Angelika	  systeem	  is	  een	  variant	  op	  het	  d’Alembert	  systeem	  
Net	  als	  het	  Ascot	  systeem	  is	  het	  Angelika	  systeem	  een	  variant	  op	  het	  d’Alembert	  systeem.	  In	  
de	  basis	  zet	  je	  dus	  na	  elk	  verlies	  een	  eenheid	  hoger	  in.	  Bij	  een	  winst	  kies	  je	  er	  juist	  voor	  om	  
je	  volgende	  inzet	  een	  eenheid	  lager	  te	  doen.	  Bovendien	  zet	  je	  tegelijkertijd	  in	  op	  drie	  
enkelvoudige	  kansen:	  rood/zwart,	  hoog/laag	  en	  even/oneven.	  
	  

Vernoemd	  naar	  Angelika	  Tepperwein	  
Het	  Angelika	  systeem	  werd	  in	  de	  jaren	  zestig	  in	  Duitsland	  een	  zeer	  populair	  systeem	  nadat	  
ene	  Angelika	  Tepperwein	  met	  behulp	  van	  dit	  systeem	  een	  fortuin	  verdiende	  in	  diverse	  
casino’s	  in	  het	  land.	  Ze	  had	  deze	  methode	  om	  mee	  te	  spelen	  overigens	  zelf	  bedacht.	  Toch	  
best	  knap	  als	  je	  iets	  bedenkt	  dat	  zo’n	  50	  jaar	  later	  nog	  steeds	  door	  roulette	  spelers	  van	  over	  
de	  hele	  wereld	  gebruikt	  wordt.	  
	  

Probeer	  het	  Angelika	  systeem	  zelf	  uit	  
Natuurlijk	  win	  je	  niet	  gegarandeerd	  altijd	  met	  dit	  systeem,	  maar	  als	  je	  met	  kleine	  inzetten	  
speelt	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  je	  naar	  huis	  gaat	  met	  meer	  geld	  dan	  dat	  je	  had	  ingezet.	  
Bovendien	  is	  het	  voordeel	  om	  te	  spelen	  met	  kleine	  inzetten,	  dat	  je	  zelf	  op	  je	  gemak	  kunt	  
kijken	  of	  dit	  systeem	  werkt	  voor	  jou.	  Uiteindelijk	  is	  het	  aan	  jou	  om	  te	  bepalen	  of	  je	  dit	  
systeem	  doorzet,	  of	  dat	  je	  juist	  een	  van	  de	  andere	  systemen	  gaat	  hanteren	  om	  zo	  hoog	  
mogelijke	  winsten	  in	  het	  casino	  te	  behalen.	  

	  


