
De kans in zes sans 
 
Toine van Hoof 
 
Wubbo behandelt twee interessante 6SA-contracten van de afgelopen clubavond. 
 
Spel 24 (W/-)  ♠ A V 3 
   ♥ 10 6 3 
   ♦ A H 10 9 7 
   ♣ A B 

♠ 8 4 2   ♠ B 10 7 5 
♥ H 4 2   ♥ B 9 8 7 
♦ 8 5 2   ♦ V B 3 
♣ 8 7 5 3   ♣ 9 4 
  ♠ H 9 6 
  ♥ A V 5 
  ♦ 6 4 
  ♣ H V 10 6 2  
 

Er zijn elf vaste slagen. Als je drie ruitenslagen kunt maken (zonder er twee te 
verliezen), ben je thuis. Verder heb je nog de hartensnit. 
Terecht stelt Wubbo dat de beste kans om drie ruitenslagen te maken is twee keer te 
snijden op ♦VB. Dat biedt een slagingskans van zelfs 76% (iets meer dan de 
verwachte 75% omdat een ruitenplaatje bij oost de kans verkleint dat hij ook het 
tweede ruitenplaatje heeft; heeft met vrije plaatsen te maken). Daar mag je dan ook 
nog enkele tienden van procenten aan toevoegen voor het geval west in de eerste 
ruitenronde renonceert, want dan ga je de twaalfde slag in harten zoeken (♥H goed 
of ♥B komt naar beneden). 
Het alternatief is de ruiten van boven te spelen. De kans dat er een plaatje sec of 
tweede valt, is 48,12%. Daar komt nog bij de kans dat oost in de eerste ruitenronde 
renonceert (0,745%). Totaal 48,9%, iets meer dan de 45% die Wubbo schatte. Is er 
geen ruitenplaatje gevallen (51,1%), dan neem je de hartensnit. De totale kans van 
deze speelwijze is 48,9% + de helft van 51,1% = 74,4%. Daar komt nog wel wat bij 
voor de gevallen dat west na een mislukte hartensnit geen ruiten meer heeft en ♥B 
uit de boom valt, maar de ruim 76% van de dubbele snit halen we niet. 
Overigens is het lang niet in alle gevallen goed om na ♦AH-en-er-valt-niets op de 
hartensnit af te gaan. Als beide tegenstanders op ♦AH met kleintjes bekennen (dat 
gebeurt in 40,7% van de gevallen), is de kans op de ruiten 3-3 (52,4%) groter dan de 
kans op de ruiten 4-2 (47,6%). Een derde ruitenronde is dan dus superieur aan de 
hartensnit. Dat verhoogt de kansen op de alternatieve speelwijze tot 75,3%. Ook 
daar komt nog iets bij voor het geval dat oost ♦VB-vijfde blijkt te hebben en ♥B valt, 
maar nog steeds blijft dubbel snijden beter, 
Betekent dit dan dat een goede speler die zijn statistieken kent, met de gegeven 
verdeling ongelukkig down gaat in 6SA? Neen. Zo’n speler zal na bijvoorbeeld 
schoppenstart eerst eens kijken hoe de klaveren zitten: ♠A, ♣A, ♣B, schoppen naar 
de heer en ♣H. West blijkt vier klaveren te hebben (en minstens twee schoppen). 
Daardoor keren de kansen. De dubbele snit heeft nu nog maar 70% kans, terwijl de 
kansen voor slaan (en daarna eventueel de hartensnit) toenemen tot boven de 76%. 
Is er toch nog gerechtigheid. 



Spel 11 (Z/-)  ♠ A B 8 5 3 
   ♥ H 4 
   ♦ V B 2 
   ♣ H 10 8 

♠ V 7 2   ♠ 10 6 4 
♥ 8 5 3   ♥ 10 9 7 2 
♦ 10 7    ♦ H 9 6 3 
♣ B 7 6 5 4   ♣ 9 3 
  ♠ H 9 
  ♥ A V B 6 
  ♦ A 8 5 4 
  ♣ A V 2  
 

De start tegen 6SA was ♦10 voor de vrouw, de heer en het aas. Als je vier schoppen-
slagen weet te maken ben je thuis. Snijden op ♠V is duidelijk beter dan slaan (78,3% 
vs. 70,2%). 
Een alternatief is dat je ♦H in slag 1 laat houden. Je hebt aan drie slagen genoeg 
voor je contract en wint dus als de ruiten drie-drie zitten (35,5%), als west ♦10-9 sec 
heeft (1,6%) of als west ♦10 sec heeft (1,2%). Dit is opgeteld 38,4%. Doen de ruiten 
het niet, dan heb je nog de snit op ♠V (plus de minieme kans op ♠V sec bij oost). Bij 
elkaar is dat nog geen 70%, dus inferieur. Overigens is dit wel de beste speelwijze 
als je ♠9 en ♠8 mist. 
Maar wat als je, zoals ik, klaveren uit krijgt? Dan wil je niet meteen al je geld op de 
schoppen zetten. Ik nam in de hand, incasseerde ♠H (de vrouw of de 10 kan vallen) 
en speelde een kleine ruiten. Dat wint als ♦H links zit (50%), als de ruiten met ♦H 
rechts drie-drie vallen (17,8%) en als links ♦10-9 sec (1,6%) of ♦10 sec (1,2%) of ♦9 
sec heeft (1,2%). Totaal 71,8%. Gebeurt dit allemaal niet (28,2%), dan heb je nog de 
kans dat ♠V goed zit. De totale kans van deze speelwijze is derhalve zo’n 86%. 
Bij mij speelde oost na ♦H een kleine ruiten na voor de 10 en de boer. Ik incasseerde 
mijn slagen in harten en klaveren om deze eindpositie te bereiken: 
 
   ♠ A B 8 
   ♥ – 
   ♦ 2 
   ♣ – 

♠ ? ?     ♠ ? ? 
♥ –    ♥ – 
♦ ? ?    ♦ ? ? 
♣ B    ♣ – 
  ♠ 9 
  ♥ – 
  ♦ A 8 
  ♣ –  
 

Als je nu in zuid ♦A incasseert, zie je west ♣B weggooien. Je moet dan raden waar 
♠V zit. Dat is fifty-fifty. Beide tegenstanders hadden een driekaart schoppen en oost 
heeft er op de harten eentje weggedaan. De enige aanwijzing is dat hij dit vrij vlot 
deed. Het lijkt dan ook het beste om na ♦A schoppen naar de boer te spelen en dat 
werkt. In de praktijk deed ik in het gegeven eindspel schoppen naar het aas en een 
ruiten naar de 8. Pfoe.   


