
Afgelopen dinsdag op de club …

Dinsdag 9 november 2010, Butler I, tweede avond

Percentages

Door Wubbo de Boer

De clubavond van 10 november bij Star was er één waarbij ik dolgedraaid ben door 
percentages. Het begint al voor het bridgen als we uitgenodigd zijn om bij Agnes Wesseling 
en Niels van der Gaast te komen eten. Een 100% zekerheid dat dit lekker en verzorgd is 
ondanks de nasi waar iets mee was misgegaan (percentage ongeveer nihil). Het alcohol 
percentage in de wijn tijdens het eten wil ik even overslaan, want ik was meer bezig met het 
slagingspercentage van onze 3SA op de volgende verdeling:
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Ons biedverloop is wat jong en wild:
N Z
1 2 * * Inverted minor

2SA* 3SA * 12-14 balanced met een 3-kaart 

Oost komt normaal uit met 9 (3e/5e) en daarna is het contract eigenlijk onverliesbaar. Je 
ontwikkelt je klaverenslag, snijdt ondertussen een keer in schoppen en gooit west daarna in 
met de vierde schoppen. Die moet dan de hartenkleur openbreken. Die doe je dan ook nog 
even goed voor 9 slagen. Aan de bar vertelde Nils Verhoeve dat hij dit op identieke wijze had 
gemaakt en geboden. Al met al een slagingspercentage dat beneden de 5% moet liggen. 
Eerst een  start, dan de ruitens 5-2 anders kunnen ze vaak die kleur ontwikkelen en de 13e 

 meenemen, dan K tweede wat ook noodzakelijk is, dan de klaveren die een slag moeten 
opleveren en in de finale moeten de hartens geraden worden na een schoppeningooi. Bravo, 
maar eigenlijk mag ik niet trots zijn op dit resultaat.

Er waren veel slems deze avond. Ik zag de volgende langskomen:

V64, H9, AVT632, T3 
tegenover

AHB983, A84, 7, HB5

Een uitstekende 6 . Het afspel biedt een aantal mogelijkheden, maar ik hou van simpel. 
Afgezien dat de verdediging klaveren kan starten, ga ik uit van een hartenstart die je in de 
hand neemt. Je speelt eerst A en  getroefd met 9 (je mag er vanuit gaan dat links geen 
singleton  heeft omdat die niet gestart is). Als K valt ben je al binnen, want dan kan je 



ruiten vrijtroeven voor 4 slagen in die kleur. Als K niet valt dan speel je A en  naar Q. 
Als die rond zitten dan ben je er al en anders kunnen de ruiten nog rond zitten. Een 
slagingspercentage dat boven de 65% ligt en een slem dat in de praktijk ook gemaakt zal 
worden.

Deze 6SA zal ook door iedereen gemaakt worden, maar het juiste afspel is niet opgelegd.
AB853, H4, VB2, HT8

tegenover
H9, AVB6, A854, AV2

Uit het bieden heb je geen informatie en je krijgt T start die via de V en H voor de A 
was. De schoppenkleur is de werkkleur, maar hoe moet je die aanspelen? Iedereen weet 
natuurlijk al dat zonder 8 de correcte speelwijze voor 4 slagen een kleine  naar de 9 is 
(68% kans). We hebben echter maar 3 slagen nodig dus dan moet je eerst K spelen en dan 
een  naar de …?
De alternatieven zijn A of B leggen. A is goed als rechts V tweede heeft en B is goed 
als rechts een kleine doubleton schoppen heeft. Deze kansen zijn gelijk. Maar wat volgens 
mij het verschil maakt, is dat links een vijfkaart schoppen kan hebben, waardoor de B 
leggen beter is. Agnes deed dat in ieder geval en maakte een overslag omdat V derde links 
zat. Al dat gedenk en gereken in percentages voor niets. Overigens T tweede rechts is niet 
relevant omdat dan beide speelwijzen winnend zijn. 

Een derde slem dat gemakkelijker te bieden is als de tegenpartij hoog meedoet in de 
bieding. Hoog en hard meebieden is niet altijd winnend.

AT7
6
87653
9864

2
AVBT984
AT4
V2

N
W + O

Z

V9853
H73
-
AH753

HB64
52
HVB92
BT

Ik kan mij het volgende biedverloop goed voorstellen.
O Z W N
1 2 2 5
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West zou door de steun van partner op vijfniveau geïnteresseerd kunnen zijn in groot slem 
dat kenbaar gemaakt kan worden via 6  en als hij/zij dat niet is dan kan volstaan worden 
met 6 . Dit dichte slem is toch nog per lijn in de helft van de keren gemist.

In het vierde slem kon er weer gerekend worden. Het contract is 6SA met de volgende 
combinatie:

AV3, T63, AHT97, AB
Tegenover

H96, AV5, 64, HVT62



Met elf slagen van top biedt zowel de -kleur als de -kleur de mogelijkheid tot een twaalfde 
slag. Als je alleen op de -kleur wil spelen voor 3 slagen, dan is de beste kans om twee keer 
te snijden via een  naar de 9 en daarna een  naar de T. Dat is dus 75%, want één van 
de twee ruitenhonneurs moet goed zitten. Als je deze speelwijze kiest, is dit niet te 
combineren met de  snit omdat rechts bijna zeker aan slag zal komen met  en een  zal 
doorspelen. 
Aan de bar kwam Rob van de Bergh nog met een alternatief dat mij ook heel aantrekkelijk 
leek en ook een hoog slagingspercentage moet hebben. Speel eerst A en K en als er 
geen ruitenhonneur valt neem dan een hartensnit. Als er wel een ruitenhonneur valt, kan je 
in die kleur de twaalfde slag ontwikkelen. Als ik goed gerekend heb, is dit echter net iets 
minder dan dubbel snijden in ruiten. Je ziet namelijk een ruitenhonneur vallen in ruim 14% 
van de 3-3 zitsels en in bijna 29% van de 4-2 zitsel. Daar komt nog iets bij voor enkele 5-1 
en 6-0 zitsels, maar in totaal samen is dit niet meer dan 45%. Uitgaande van die 45% zal de 
hartensnit in de helft van de overige 55% slagen. De totale kans die Rob voorstelde is dus 
ongeveer 45% + (helft van 55%) = 72,5%. De beste speelwijze was dit keer in de praktijk niet 
winnend geweest omdat QJx rechts zat. Ik ga er vanuit dat ik nog door enkele wiskundigen 
op de vingers getikt zal worden. Ik ga daarom snel ‘The Official Encyclopedia of Bridge’ 
raadplegen om mijn berekeningen te verifiëren. Hierin staan namelijk alle 
verdelingspercentages duidelijk vermeld.


