
	  

	  
Geheugenspel	  roulette	  –	  een	  getal	  valt	  niet	  snel	  twee	  keer	  

Als	  je	  een	  strategie	  kiest	  om	  online	  roulette	  te	  spelen,	  dan	  doe	  je	  dat	  natuurlijk	  om	  een	  zo	  
groot	  mogelijke	  kans	  op	  winst	  te	  maken.	  Een	  speelstrategie	  die	  veel	  wordt	  gebruikt	  is	  het	  
geheugenspel	  roulette.	  Dit	  systeem	  gaat	  uit	  van	  de	  theorie	  dat	  een	  getal	  dat	  is	  gevallen	  bij	  
roulette,	  niet	  snel	  nog	  een	  keer	  zal	  vallen.	  Je	  kiest	  er	  dan	  ook	  voor	  om	  steeds	  in	  te	  zetten	  op	  
de	  getallen	  die	  nog	  niet	  voorbij	  gekomen	  zijn.	  

	  
Geheugenspel	  roulette:	  hoe	  doe	  je	  dat?	  
Hoe	  kun	  je	  nu	  zelf	  deze	  methode	  het	  beste	  toepassen?	  Allereerst	  bekijk	  je	  een	  aantal	  
roulette	  spellen	  zonder	  dat	  je	  zelf	  al	  een	  inzet	  plaatst.	  Vervolgens	  onthoud	  je	  de	  getallen	  
(tip:	  schrijf	  ze	  op	  een	  papiertje!)	  die	  gevallen	  zijn.	  Het	  enige	  wat	  je	  nu	  nog	  hoeft	  te	  doen	  is	  in	  
te	  gaan	  zetten	  op	  alle	  getallen	  op	  de	  tafel,	  met	  uitzondering	  van	  de	  getallen	  die	  je	  genoteerd	  
of	  onthouden	  hebt.	  Op	  zo’n	  zelfde	  manier	  zou	  je	  ook	  kunnen	  spelen	  op	  bijvoorbeeld	  de	  
kleur	  rood	  of	  zwart.	  Als	  al	  een	  groot	  aantal	  keer	  achter	  elkaar	  bijvoorbeeld	  zwart	  is	  gevallen,	  
dan	  wordt	  de	  kans	  steeds	  groter	  dat	  bij	  een	  volgende	  beurt	  de	  kleur	  rood	  zal	  zijn.	  

	  
Geheugenspel	  met	  de	  drie	  laatste	  getallen	  
De	  meeste	  spelers	  onthouden	  trouwens	  alleen	  de	  laatste	  3	  getallen	  die	  gevallen	  zijn	  en	  bij	  
hun	  inzet	  slaan	  zij	  die	  drie	  getallen	  over.	  Op	  alle	  andere	  getallen	  wordt	  1	  inzet	  geplaatst.	  Je	  
maakt	  vervolgens	  winst	  als	  de	  getallen	  die	  al	  geweest	  zijn	  inderdaad	  niet	  nog	  eens	  voorbij	  
komen.	  Oké,	  de	  winst	  is	  wellicht	  niet	  zo	  heel	  groot	  (je	  zet	  er	  33	  in	  en	  krijgt	  er	  36	  terug)	  maar	  
de	  kans	  óm	  te	  winnen	  is	  wel	  een	  stuk	  groter.	  Denk	  je	  dat	  deze	  speelstrategie	  ook	  iets	  voor	  
jou	  is?	  Probeer	  hem	  uit	  in	  een	  van	  de	  online	  casino’s.	  

	  
Roulette	  heeft	  geen	  geheugen	  
Overigens	  heeft	  het	  roulettespel	  zelf	  geen	  geheugen.	  Dus	  of	  een	  getal	  nu	  al	  84	  beurten	  niet	  
voorbij	  is	  gekomen,	  of	  juist	  al	  8	  keer	  achter	  elkaar	  gevallen	  is:	  de	  kans	  is	  in	  allebei	  de	  
situaties	  even	  groot	  dat	  het	  getal	  bij	  de	  volgende	  beurt	  zal	  vallen.	  Het	  wiel	  van	  de	  roulette	  
tafel	  kan	  immers	  niet	  zelf	  nadenken	  over	  de	  vorige	  beurten	  waarin	  hij	  rondgedraaid	  is.	  Toch	  
vergroot	  je	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  het	  geheugenspel	  natuurlijk	  wel	  je	  kansen	  om	  winst	  
te	  behalen	  met	  het	  spelen	  van	  roulette.	  

	  


