
	  

	  
Wet	  van	  derden	  systeem	  –	  wiskundige	  benadering	  
Veel	  roulette	  systemen	  die	  gebruikt	  worden	  bij	  het	  spelen	  in	  een	  (online)	  casino,	  zijn	  
gebaseerd	  op	  het	  wet	  van	  derden	  systeem.	  Dit	  wiskundige	  principe	  gaat	  over	  willekeurige	  
getallen	  en	  houdt	  het	  volgende	  in:	  als	  er	  36	  draaien	  aan	  het	  rouletterad	  worden	  gedaan,	  
zullen	  24	  van	  de	  36	  nummers	  vallen	  (waarbij	  de	  nullen	  zijn	  uitgesloten).	  Met	  andere	  
woorden:	  een	  derde	  van	  de	  getallen	  zal	  dus	  niet	  vallen.	  	  

	  

Wet	  van	  derden	  systeem:	  de	  Pivot	  strategie	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  strategie	  die	  gebruikmaakt	  van	  het	  wet	  van	  derden	  systeem	  is	  de	  
Pivot	  strategie.	  Hierbij	  wacht	  je	  aan	  het	  roulettewiel	  een	  aantal	  beurten	  af	  totdat	  er	  een	  
getal	  2	  keer	  gevallen	  is.	  Vanaf	  dat	  moment	  speel	  je	  de	  volgende	  36	  beurten	  met	  dit	  getal.	  Je	  
zet	  telkens	  op	  dit	  pivot	  nummer	  in,	  totdat	  je	  een	  keer	  een	  spint	  wint	  of	  totdat	  er	  36	  beurten	  
gespeeld	  zijn.	  Vervolgens	  ga	  je	  verder	  spelen	  met	  een	  nieuw	  pivot	  nummer.	  	  

	  

Afwijkingen	  op	  het	  wet	  van	  derden	  systeem	  
Houd	  er	  bij	  het	  wet	  van	  derden	  systeem	  wel	  rekening	  mee	  dat	  dit	  geen	  echte	  wet	  is.	  
Tenminste,	  de	  wet	  geldt	  alleen	  maar	  bij	  het	  spelen	  van	  een	  heel	  groot	  aantal	  spins.	  Zelfs	  bij	  
het	  spelen	  van	  zo’n	  100	  tot	  150	  spins,	  zal	  dit	  roulette	  systeem	  erg	  veel	  afwijkingen	  op	  de	  
regel	  vertonen	  dat	  een	  derde	  van	  de	  getallen	  niet	  valt.	  Toch	  wordt	  het	  wel	  door	  veel	  
roulette	  spelers	  toegepast	  als	  succesvolle	  speelstrategie.	  Ga	  zelf	  eens	  spelen	  met	  
gebruikmaking	  van	  het	  wet	  van	  derden	  systeem.	  Breng	  een	  bezoekje	  aan	  een	  van	  de	  online	  
casino’s	  en	  kijk	  of	  deze	  methode	  ook	  jou	  extra	  winsten	  kan	  bezorgen.	  

	  

	  


