
De jackpot winnen? Kies dan
niet voor je geluksnummer
Kies jij altijd je geboortedatum als je meespeelt
met de loterij of aan de roulettetafel in het casino?
Niet doen! Geluksnummers zijn de slechtste
strategie om de jackpot te winnen. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Erasmus School of
Economics en de VU en University of Nottingham.
Volgens gedragsecononoom Rogier Potter van
Loon kun je beter de computer laten kiezen.
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Je kunt het beste de
computer random een
cijferreeks in laten
vullen. Mensen kiezen
toch altijd voor een
willekeurige
combinatie

Rogier Potter van
Loon, gedragseconoom
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en University of Nottingham. Volgens gedragsecononoom
Rogier Potter van Loon kun je beter de computer laten kiezen.

Je verwacht het niet, maar
1,2,3,4,5,6 of de getallen uit logo
van Lotto worden het vaakst
gekozen als cijfercombinaties. ,,Je
hebt nog steeds evenveel kans om
te winnen, maar mocht de
hoofdprijs daarop vallen dan moet
je de miljoenen met veel meer
mensen delen dan bij een
willekeurige getallenreeks die
niemand heeft. Dan blijft er toch
een stuk minder over", verklaart de
gedragseconoom. 

Daarbij komt ook nog eens kijken
dat de jackpot nog nooit op deze
nummers is gevallen. ,,Maar dat
geldt voor de meeste
cijfercombinaties", constateert
Potter van Loon. 

De wetenschappers onderzochten
2,5 jaar lang meer dan 5 miljoen
cijfercombinaties die mensen
kozen als ze meespeelden met de Nederlandse Lotto. Opvallend is verder
dat mensen een voorkeur hebben voor de getallen 7 en 11. Dus ook die
getallen kun je beter niet kiezen.

Voorkeur
Wat is dan wel de ideale combinatie? ,,Je kunt het beste de computer
random een cijferreeks in laten vullen. Mensen kunnen slecht écht
willekeurige getallen kiezen. We kiezen bijvoorbeeld voor getallen die
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redelijk verspreid liggen, en dan krijg je toch weer een patroon. Zo'n
patroon moet je juist proberen te vermijden." 

De gedragseconoom kan het niet laten om zelf ook een gok te wagen. ,,Dat
is toch leuk, maar dan laat ik wel de computer kiezen. Ik heb er overigens
nog niks mee gewonnen, zo zie je maar dat kennis niet meteen tot
miljoenen leidt."


