
	  

	  
Martingale	  strategie	  –	  een	  van	  de	  oudste	  roulette	  systemen	  

Een	  van	  de	  oudste	  roulette	  systemen	  die	  je	  kunnen	  helpen	  om	  online	  winstgevend	  in	  het	  
casino	  te	  spelen	  is	  het	  Martingale	  systeem.	  Het	  wordt	  vaak	  gebruikt	  door	  beginnende	  
spelers	  die	  er	  voor	  kiezen	  om	  te	  spelen	  op	  bijvoorbeeld	  even/oneven	  of	  rood/zwart.	  In	  feite	  
komt	  het	  er	  op	  neer	  dat	  je	  steeds	  je	  inzet	  verdubbelt	  als	  je	  je	  vorige	  inzet	  verloren	  hebt.	  In	  
theorie	  zou	  je	  dan	  (als	  je	  bankrekening	  groot	  genoeg	  is	  om	  onbeperkt	  geld	  in	  te	  zetten)	  
uiteindelijk	  altijd	  winnen.	  Toch	  zit	  er	  wel	  een	  klein	  addertje	  onder	  het	  gras.	  Bij	  heel	  veel	  
roulette	  tafels	  geldt	  namelijk	  een	  maximum	  inzet.	  Dit	  zorgt	  er	  voor	  dat	  je	  dus	  niet	  oneindig	  
door	  kan	  gaan	  met	  het	  verdubbelen	  van	  je	  inzet.	  

	  
Double	  or	  nothing:	  de	  basis	  van	  Martingale	  
Als	  je	  niet	  te	  veel	  na	  wil	  denken	  over	  het	  roulette	  systeem	  of	  de	  strategie	  die	  je	  wil	  gaan	  
spelen,	  dan	  past	  de	  Martingale	  strategie	  vast	  goed	  bij	  jou.	  Het	  enige	  wat	  je	  hoeft	  te	  doen	  is	  
een	  basisinzet	  kiezen	  en	  bij	  een	  verlies	  die	  inzet	  verdubbelen.	  Steeds	  als	  je	  verliest,	  
verdubbel	  je	  dus	  je	  vorige	  inzet.	  Win	  je,	  dan	  begin	  je	  weer	  van	  voren	  af	  aan	  met	  je	  
basisinzet.	  Je	  maakt	  hierbij	  gebruik	  van	  het	  welbekende	  ‘double	  or	  nothing’.	  Stel	  dat	  je	  
basinzet	  €1	  is,	  dan	  is	  je	  opeenvolgende	  reeks	  (indien	  je	  steeds	  zou	  verliezen)	  de	  volgende:	  1,	  
2,	  4,	  8,	  16,	  32,	  64,	  128,	  256,	  512,	  1024,	  etc.	  

	  
In	  theorie	  zorgt	  de	  Martingale	  strategie	  gegarandeerd	  voor	  winst	  
Je	  leest	  het	  goed:	  in	  theorie.	  Inderdaad,	  zo	  lang	  je	  inzetreeks	  uiteindelijk	  resulteert	  in	  een	  
winst,	  win	  je	  al	  je	  voorgaande	  inzetten	  direct	  terug.	  Helaas	  staan	  er	  twee	  dingen	  deze	  
methode	  in	  de	  weg.	  Allereerst	  je	  eigen	  bankrekening.	  Je	  zult	  wel	  gezien	  hebben	  aan	  de	  
getallenreeks	  dat	  het	  totaal	  van	  je	  inzetten	  behoorlijk	  kan	  oplopen.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  je	  
bankrekening	  niet	  toereikend	  is	  (of	  dat	  je	  gewoonweg	  niet	  je	  gehele	  kapitaal	  wil	  inzetten).	  
Begrijpelijk	  uiteraard!	  Daarnaast	  werken	  veel	  online	  casino’s	  ook	  met	  een	  maximum	  inzet	  
per	  roulette	  tafel.	  Je	  kunt	  dan	  eenvoudigweg	  niet	  onbeperkt	  je	  inzetten	  blijven	  verdubbelen,	  
waardoor	  de	  Martingale	  strategie	  uiteindelijk	  niet	  volledig	  tot	  zijn	  recht	  komt.	  

	  
Martingale	  strategie	  –	  de	  herkomst	  
Het	  systeem	  van	  de	  Martingale	  strategie	  is	  ontstaan	  in	  Frankrijk,	  ergens	  in	  de	  18e	  eeuw.	  Er	  
werd	  destijds	  vaak	  gebruik	  van	  gemaakt	  bij	  het	  spelletje	  kop	  of	  munt.	  Later	  is	  het	  ook	  
overgewaaid	  naar	  roulette,	  aangezien	  de	  kans	  dat	  rood	  of	  zwart	  valt	  ook	  nagenoeg	  50%	  is.	  

	  
Gouden	  tip	  voor	  Martingale	  
De	  sleutel	  voor	  deze	  strategie	  (en	  eigenlijk	  ook	  bij	  veel	  andere	  speelstrategieën	  bij	  online	  
roulette)	  is	  inzien	  wanneer	  je	  je	  in	  een	  onverslaanbare	  verlies-‐serie	  bevindt.	  Wat	  overigens	  
nog	  niet	  zo	  makkelijk	  is,	  want	  met	  het	  systeem	  gok	  je	  er	  juist	  op	  dat	  zo’n	  serie	  bij	  je	  volgende	  
inzet	  zal	  stoppen.	  



	  


