
	  

	  
Red	  bet	  strategie	  –	  slim	  inzetten	  op	  rood	  

Als	  je	  je	  kansen	  wil	  verhogen	  om	  winstgevend	  in	  het	  casino	  roulette	  te	  spelen,	  dan	  doe	  je	  er	  
goed	  aan	  om	  een	  slimme	  speelwijze	  te	  hanteren.	  Een	  van	  die	  speelsystemen	  is	  Red	  bet.	  Of	  je	  
het	  nu	  een	  roulette	  systeem	  of	  een	  strategie	  noemt:	  met	  Red	  bet	  kun	  je	  je	  kansen	  om	  geld	  
te	  winnen	  in	  een	  (online)	  casino	  vergroten.	  Met	  deze	  speelstrategie	  maak	  je	  steeds	  gebruik	  
van	  inzetten	  op	  rood	  en	  zwart.	  Op	  rood	  verdubbel	  je	  steeds	  je	  inzet,	  op	  zwart	  houd	  je	  een	  
constante	  inzet	  aan	  die	  gelijk	  is	  aan	  je	  allereerste	  inzet	  op	  rood.	  

	  
Hoe	  speel	  je	  de	  Red	  bet	  strategie?	  
De	  basis	  van	  deze	  methode	  is	  dus	  dat	  je	  begint	  met	  een	  inzet	  op	  rood.	  Je	  verdubbelt	  steeds	  
je	  inzet	  op	  deze	  kleur	  en	  tegelijkertijd	  speel	  je	  met	  een	  vaste	  inzet	  (dezelfde	  waarde	  als	  de	  
hoogte	  van	  je	  eerste	  inzet	  op	  rood)	  op	  de	  kleur	  zwart.	  Hiermee	  houd	  je	  je	  winstkansen	  op	  
een	  constant	  niveau.	  Het	  voordeel	  van	  deze	  methode	  is	  dat	  hij	  redelijk	  eenvoudig	  te	  
gebruiken	  is.	  Zelfs	  als	  je	  nagenoeg	  geen	  ervaring	  hebt	  in	  het	  spelen	  van	  roulette	  in	  een	  
casino,	  zal	  je	  weinig	  moeite	  hebben	  om	  deze	  strategie	  toe	  te	  passen.	  Je	  hoeft	  niet	  te	  tellen	  
en	  er	  komt	  ook	  geen	  tactiek	  aan	  te	  pas.	  Simpelweg	  verdubbelen	  is	  voldoende.	  

	  
Red	  bet	  strategie	  –	  de	  naam	  nader	  verklaard	  
Aangezien	  statistisch	  is	  vastgesteld	  dat	  de	  meeste	  spelers	  in	  het	  casino	  kiezen	  voor	  rood	  om	  
op	  in	  te	  zetten	  in	  plaats	  van	  op	  zwart,	  wordt	  deze	  roulette	  strategie	  de	  Red	  bet	  strategie	  
genoemd.	  Toegegeven:	  het	  is	  niet	  de	  meest	  interessante	  benaming	  voor	  een	  strategie,	  maar	  
wel	  direct	  een	  hele	  duidelijke	  want	  hij	  zegt	  precies	  wat	  je	  moet	  doen.	  

	  
Tips	  voor	  de	  Red	  bet	  strategie	  
Om	  je	  verliezen	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  beperken,	  volgt	  hier	  een	  goede	  tip	  die	  je	  kan	  gebruiken	  
bij	  het	  hanteren	  van	  de	  Red	  bet	  strategie.	  Valt	  bijvoorbeeld	  een	  keer	  het	  getal	  0,	  zorg	  er	  dan	  
voor	  dat	  je	  bij	  je	  volgende	  inzet	  je	  basisinzet	  op	  zwart	  verdubbelt.	  Hiermee	  haal	  je	  je	  verlies	  
dat	  je	  maakte	  door	  het	  getal	  0	  weer	  snel	  terug.	  Bedenk	  wel	  dat	  je	  met	  deze	  methode	  meer	  
kans	  hebt	  bij	  Europees	  roulette,	  aangezien	  daar	  alleen	  maar	  een	  0	  aanwezig	  is	  en	  niet	  ook	  
nog	  dubbel	  0	  (zoals	  bij	  Amerikaans	  roulette).	  Natuurlijk	  ben	  je	  nooit	  zeker	  van	  winst,	  dus	  
bereid	  je	  wel	  voor	  op	  een	  mogelijk	  verlies.	  

	  


