
	  

	  
Dealer	  signatures	  

Met	  dealer	  signatures	  bedoelen	  we	  het	  feit	  dealers	  of	  croupiers	  vaste	  patronen	  hebben	  bij	  
de	  snelheid	  van	  het	  draaien	  aan	  het	  roulettewiel	  en	  daarnaast	  ook	  bij	  de	  snelheid	  waarmee	  
zij	  het	  balletje	  laten	  rollen.	  Na	  duizenden	  keren	  dezelfde	  handelingen	  te	  hebben	  verricht,	  
ontstaan	  er	  bij	  sommige	  dealers	  een	  soort	  van	  patronen	  en	  ritmes	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  
balletje	  in	  voorspelbare	  wielgebieden	  gaat	  vallen.	  Als	  je	  dit	  goed	  kunt	  analyseren,	  kun	  je	  
uiteindelijk	  ook	  betere	  voorspellingen	  doen	  waar	  het	  balletje	  op	  terecht	  gaat	  komen	  (of	  in	  
elk	  geval	  in	  welk	  gebied).	  Omdat	  casino’s	  zich	  hier	  ook	  van	  bewust	  zijn,	  worden	  dealers	  
regelmatig	  gewisseld	  in	  een	  casino.	  Daarnaast	  werkt	  het	  systeem	  ook	  niet	  op	  elk	  wiel	  en	  is	  
het	  vooral	  belangrijk	  dat	  je	  de	  juiste	  combinatie	  vindt	  van	  dealer	  en	  wiel.	  

Hoe	  gaat	  het	  in	  zijn	  werk?	  
Bij	  dealer	  signatures	  kijk	  je	  eerst	  goed	  tegen	  welke	  diamant	  (die	  8	  metalen	  onderdeeltjes	  die	  
rondom	  de	  nummers	  boven	  in	  de	  cilinder	  bevestigd	  zijn)	  het	  balletje	  de	  meeste	  keren	  
afketst.	  Deze	  diamant	  wordt	  dan	  jouw	  referentie	  en	  deze	  wordt	  dan	  ook	  wel	  de	  dominante	  
diamant	  genoemd.	  Daarna	  ga	  je	  ervan	  uit	  dat	  hoe	  het	  balletje	  stuitert	  nooit	  helemaal	  
onvoorspelbaar	  is.	  Als	  je	  ziet	  waar	  het	  balletje	  het	  wiel	  raakt,	  kun	  je	  ook	  ongeveer	  bepalen	  
waar	  het	  balletje	  uiteindelijk	  zal	  landen.	  Natuurlijk	  is	  dat	  niet	  volledig	  accuraat,	  maar	  dat	  heb	  
je	  ook	  niet	  nodig	  om	  het	  casino	  te	  verslaan.	  

Analyseer	  het	  wiel	  en	  de	  bal	  
Stel	  dat	  het	  wiel	  altijd	  met	  dezelfde	  snelheid	  wordt	  gedraaid	  en	  het	  balletje	  altijd	  ongeveer	  
10	  keer	  rondgaat	  voordat	  hij	  de	  dominante	  diamant	  raakt.	  Dat	  houdt	  dan	  in	  dat	  de	  bal	  een	  
voorspelbare	  afstand	  rond	  rolt,	  zal	  vallen	  in	  een	  te	  voorspellen	  gebied	  om	  vervolgens	  een	  te	  
voorspellen	  afstand	  verder	  te	  rollen.	  Het	  enige	  wat	  je	  dan	  nog	  hoeft	  te	  doen	  is	  om	  een	  wiel	  
en	  bijbehorende	  dealer	  te	  vinden	  die	  redelijke	  constant	  hetzelfde	  gedrag	  vertonen.	  

De	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  dealer	  signature	  
Als	  je	  gebruik	  gaat	  maken	  van	  het	  systeem	  van	  dealer	  signature	  dan	  zijn	  de	  voordelen	  dat	  
het	  gemakkelijk	  te	  gebruiken	  is	  (nadat	  je	  de	  juiste	  dealer	  en	  het	  juiste	  wiel	  hebt	  gevonden)	  
en	  dat	  je	  je	  voorspelling	  doet	  voordat	  de	  bal	  is	  losgelaten.	  Qua	  nadelen	  is	  te	  noemen	  dat	  je	  
maar	  in	  zo’n	  3%	  van	  de	  gevallen	  het	  casino	  verslaat	  (als	  gevolg	  van	  de	  hedendaagse	  
roulettewielen)	  en	  dat	  casino’s	  factoren	  kunnen	  inbouwen	  zodat	  je	  uiteindelijk	  toch	  gaat	  
verliezen.	  Denk	  daarbij	  aan	  het	  constant	  wisselen	  van	  dealers	  aan	  de	  tafels.	  Ook	  kost	  het	  je	  
waarschijnlijk	  nogal	  veel	  tijd	  om	  de	  juiste	  omstandigheden	  te	  vinden	  (op	  het	  gebied	  van	  
dealer	  en	  roulettewiel).	  Bovendien	  kan	  maar	  een	  kleine	  verandering	  in	  luchtdruk	  ervoor	  
zorgen	  dat	  de	  patronen	  ineens	  veranderen;	  zelfs	  bij	  dezelfde	  dealer!	  


