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Een avondje doorrekenen
Peter Bosman

Een ongelukkig moment om een stukje te schrijven, de dag van de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer en de avond van de uitslagen ervan. Tussen het viertallen en het 
stemmen zou je met enige moeite enkele overeenkomsten kunnen zien –het bieden 
zou je kunnen vergelijken met de peilingen en prognoses in de verkiezingen- maar 
het doorrrekenen bijvoorbeeld gaat toch echt heel anders. In de politiek berekent het 
Centraal Planbureau (CPB) de financiëel-economische effecten van de 
beleidskeuzes van de diverse politieke partijen op de korte en langere termijn. De 
schijn van exactheid van die berekeningen verhult niet dat het om een chique vorm 
van koffiedikkijken gaat. Zo niet in het bridge. Daar krijg je bij de uitdraai van de 
spelverdelingen een door de computer met de grootst mogelijke precisie gemaakte 
doorrekening van de te behalen resultaten, zowel voor NZ als voor OW en 
gespecificeerd naar speelsoort. Maar de werkelijk behaalde resultaten willen daar 
nog wel eens flink van afwijken.
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De bridgecomputer heeft berekend dat NZ 9 slagen kunnen maken in SA en ook 
maar negen in harten. Toegegeven, 3SA is een beter contract, maar 4 werd toch 
een paar keer gehaald. Start troef boer voor de heer. Overgestoken naar A, kleine 
ruiten op. De slag loopt via de acht en de negen naar de tien van oost. H na, 
getroefd door leider. Harten naar de vrouw (het 4-1 zitsel blijkt). Weer een ruiten, 
voor heer en aas. Troef aas, 5 na en oost moet de vrouw zetten. In het eiindspel 
komt leider aan slag en incaseert de vierde ruiten, waarop klaveren 10 verdwijnt. 
Oost maakt nog een troefslag, einde verhaal.

Op spel 2 het omgekeerde:
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2 was Muiderberg. Zonder die opening zullen NZ op hun dooie gemak het 
superieure 4 contract bereiken.  Het computerorakel voorspelt inderdaad tien 
slagen in die speelsoort, en slechts zeven in SA. Dat laatste klopt ook, als oost maar 
met klaveren start in plaats van met schoppen. Noord heeft na een Muiderberg van 
oost een lastig biedprobleem. Een dubbel komt in aanmerking, op een natuurlijke 3 
van zuid zal hij dan waarschijnlijk ook 3SA bieden. 4 bereiken blijft dan niet 
eenvoudig. Maar goed, oost is het orakel niet en die kwam tegen 3SA uit met een 
kleine schoppen. Leider stak met H aan slag over naar ruiten in dummy en speelde 
een harten op. West dook, leider de vrouw. Ruiten aas en nogmaals met ruiten naar 
dummy om harten in te spelen (oost schoppen weg). Ditmaal stapte west op en 
speelde schoppen na voor de 10 en het aas: 3SA+1.
De bridgecomputer voorspelt niet en rekent evenmin effecten door van keuzes bij het 
bieden, het afspelen en het tegenspelen. Die stelt slechts vast wat bij het best 
denkbare afspel en tegenspel gehaald kan worden.

Een extreem voorbeeld:
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Ik (noord) drukte door naar 6, popelend om eens over mijn schaduw heen te 
springen. Ik verkeek me op de omvang ervan en maakte een smak die mij weer bij 
de rauwe realiteit terugbracht. Toch leek de computer mij gelijk te geven: 12 slagen 
met harten troef. Mijn arme partner moest het afspelen en kreeg klaveren uit, via de 
tien van oost voor het aas. Met de troeven 3-2 had hij een kans: ruiten naar de vrouw 
en op het aas een klvarenverliezer weg. Zo geschiedde. Hij moest echter nog een 
troefslag afgeven en ging één down. De computer moet een andere route hebben 
beredeneerd. Die heb ik nog niet heel nauwkeurig kunnen reproduceren, maar het 
zal ongeveer zo zijn gegaan: na één keer troeftrekken gaat hij op de schoppen af. 
Onderweg moet de ruiten één keer zo diep mogelijk worden gesneden, zodat daar 
een vork van overblijft. Nog twee keer troef getrokken. In het eindspel mag west de 
vijfde schoppen troeven (in dummy de laatste klaveren weg) maar moet dan ruiten 
naar de vork spelen. West kan ook weigeren in te troeven (ruiten weg), maar dan 
troeft leider een klaveren in dummy, ruiten aas (klaveren weg) en claim.
De eerste pot ging mede als gevolg van mijn overmoedigheid op dat spel met 10-20 
verloren.
In de tweede zitting, met nieuwe actuele gasten, kwam de divergentie tussen perfect 
resultaat en de harde werkelijkheid minder vaak voor. Daar een veel realistischer 
klein slem in harten:
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Ons nevenpaar biedt en maakt 6 precies. Aan onze tafel laten OW de kans liggen 
dat resultaat te evenaren:
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* unusual NT

Oost zag niet zo veel meer in de waarde van de kale ruiten heer en gooide de 
handdoek in de ring. De 13 imps die ons het spel opleverde droeg in belangrijke 
mate bij aan de 17-13 overwinning.


