Het New Barbi systeem
Net zoals het Old Barbi systeem is het New Barbi systeem een strategie dat je kunt
hanteren bij het spelen van roulette. Het heeft de effectiviteit van het Old Barbi
systeem nog net eventjes aangescherpt. Ok dit systeem is ontwikkeld door Richard
Grace. Lees eerst de werking van het Old Barbi systeem goed door, zodat je
vervolgens beter begrijpt hoe het New Barbi systeem werkt.
Meer dan 81% van de getallen gedekt
Met het New Barbi systeem van Richard Grace (wat wel gezien wordt als het best
bedachte roulettesysteem) dek je 10 van de 12 straten van de roulettetafel, ofwel
81%. Je kan 1x of 2x multiple inzetten. De tafel lay-out zoals hieronder weergegeven
hanteert een 2x multiple bet. Dat houdt in dat je op elke 10 straten 2 fiches of chips
inzet. Je zet dan in totaal 20 fiches in met een nettowinst van 4 fiches of een verlies
van 20. Overigens, bij een double street zet je dus 4 fiches in en bij een dozen 8 chips
(zie de afbeelding).

Een kans van 4 op 5
Je beslaat met jouw inzetten dan 81% van een tafel met een enkele zero. Door
middel van een goed geldbeheer systeem, zou je bij een verlies dit goed weten te
maken in 2 spins of in 1 spin met dubbele inzet. Omdat je 81% van de tafel beslaat,
heb je een kans van 4 op 5 dat een getal valt waar je op hebt ingezet. Met een beetje
geluk blijf je het casino zo elke keer voor. En door goed te kijken naar het
uitslagenbord kan je je kansen op het voorblijven van het casino nog meer
vergroten.
Welke straten kies je?

Wat ook een heel belangrijk onderdeel van dit systeem is, is dat je 10 van de 12
straten beslaat met je inzetten. Maar hoe kies je nou welke straten je pakt en welke
straten je juist overslaat? Ook dan bekijk je het uitslagenbord en je slaat daarbij de
laatste 2 voorgekomen straten over. Het kan dus elke twee straten zijn op de tafel
en is dus geheel afhankelijk van de voorgaande spins. Je kan eventueel ook spelen op
0, 1, 2 of 0, 2, 3 in plaats van op een straat. Zo heb je het getal 0 ook meegenomen
en meestal zet je hierop in vrij snel nadat de 0 niet is voorgekomen in 12 spins achter
elkaar.

