
Waar zit hartenvrouw? 

 

In de bekerwedstrijd van Star 1 tegen BC Limburgia in Eindhoven zette Ed Franken (“Bied ik de volgende keer 

weer.”) mij op het volgende spel in 7. 

 









 

 

 

 











 






 

Na mijn 1-opening verzon Ed 4. Dat is in onze afspraken een splinter, maar het leek me stug dat hij 

tegenover mijn renonce een singleton had. Ik had ruim genoeg om mee te doen en cuede 4. Toen Ed hoorde dat 

ik geen verspilde H had, stoomde hij door. Op 4SA had ik met 6 twee sleutelkaarten en een renonce kunnen 

aangeven, maar daar was ik niet zeker van. Evenmin durfde ik mijn zesde schoppen voor V te verkopen. Toen 

Ed na mijn onderboden 5 meteen in 7 aanlegde, verwachtte ik direct na de start dertien slagen te kunnen 

claimen. Dat viel tegen. Ik moest V zien te vinden om het grootslem te maken. 

West startte met H voor het aas in dummy. Ik ging met troef naar de hand, troefde een ruiten, troefde 9 in de 

hand en troefde B in dummy. Hierop deed oost een klavertje weg. West had dus een zevenkaart ruiten gehad. 

Hoe nu verder? 

 

Diverse leiders incasseerden A (5 weg) en troefden V af in de hand om een mogelijk volledige count van 

de westhand te krijgen. Zelf meende ik dat V nog wel eens waardevol zou kunnen zijn, vooral omdat ik er vrij 

zeker van was dat oost (die op 9 gedecideerd de 10 had gelegd) H-B-10 had. Ik speelde dus na A al mijn 

troeven af. In dummy hield ik A10 plus V en in de hand HB6. West gooide al zijn ruitens af en oost een 

heleboel klavers. Op de laatste troef dacht ik dat oost in dwang zou zitten met H en de driekaart harten. Als hij 

een harten wegdoet, sla ik A-H en win ik het contract ook bij V-tweede links. Helaas speelde rechts weer een 

klaveren bij. Omdat hij nog H moest hebben, had hij dus maar twee hartens gehad. Ik kon echter niet meer 

snijden over links, dus speelde ik harten naar het aas en harten terug. Mijn opluchting was groot toen bij oost V 

verscheen: +1510, goed voor 11 imps winst tegen 6 gemaakt van de andere tafel. 

 

Dit was het hele spel: 

  











 

 

 

 








 

De spelers die V vertroefden, zagen west renonceren. Diens verdeling was nu exact bekend: een 1-3-7-2. Dus 

sneden zij V over links, op dat moment een kans van 60%. Ze schamperden dat ik 7 gemaakt had door V te 

zoeken bij de korte harten. Toch meen ik goed afgespeeld te hebben. Ik ben een tijdje gaan rekenen om dat aan te 

tonen. Helaas. Het aftroeven van V geeft een maakkans van 78,2% en mijn speelwijze is slechts goed voor een 

kans van 73,2%.  

Maar… als het zeker is dat H bij oost zit (en ik was daarvan overtuigd) win ik het contract in 89,0% van de 

gevallen, terwijl de maakkans van de andere speelwijze dan maar 75,5% is. 

Voor de liefhebbers heb ik in de bijlage mijn berekeningen opgenomen. 

 

Epiloog 1 

 

Oplettende lezers zullen bemerkt hebben dat ik niet vermeld heb welke klavers west allemaal wegdeed. De reden 

daarvoor is dat ik daar domweg geen acht op heb geslagen. Ik zat alleen maar op H te letten. Als mijn taxatie 

(H-B-10 bij oost) juist was, had hij in slag 9, op mijn voorlaatste troef, B moeten bijspelen. Achteraf 

vermoed ik dat hij dat niet gedaan heeft, want B was mij waarschijnlijk wel opgevallen. Dus zat oost nog met 

H-B en maar twee hartens. Op dat moment (er lag nog A-10-9) had ik nog V over links (die dus een 

driekaart harten moest hebben) kunnen snijden. Gelukkig heb ik me dat niet gerealiseerd, want dan was ik alsnog 

down gegaan.  

 

Epiloog 2 

 

Hoewel… als oost H-B-10-achtste had en twee kleine hartens moet hij B in slag 9 gooien om de illusie te 

wekken dat hij H-B-10-zevende en V-derde had. En dan moet hij met zijn actuele hand (H-B-10-achtste en 

V-klein) B juist niet gooien. Ik zou dus kunnen betogen dat oost blijkbaar expres B achterhield om mij te 

verleiden alsnog over west te snijden en dat ik daar niet intrapte, maar dat laatste was echt niet het geval.    

  



Bijlage. De berekening van de diverse kansen 

 

Na zes slagen (A, A, ruiten getroefd, klaver getroefd, ruiten getroefd en A) is bekend dat west 1 schoppen, 

7 ruiten en 2 of meer klaveren had. De volgende oorspronkelijke verdelingen zijn dan nog mogelijk. 

 

 West Oost Aantal V troef squeeze 

1  Hxxxx  -  xxxxx  Vxxxx 126 126 126 

2  xxxxx  -  Hxxxx  Vxxxx 126 126 126 

3  Hxxx  V  xxxxxx  xxxx 84 84 84 

4  Hxxx  x  xxxxxx  Vxxx 336 336 
 5  xxxx  V  Hxxxxx  xxxx 126 126 126 

6  xxxx  x  Hxxxxx  Vxxx 504 504 504 

7  Hxx  Vx  xxxxxxx  xxx 144 
 

144 

8  Hxx  xx  xxxxxxx  Vxx 216 216 
 9  xxx  Vx  Hxxxxxx  xxx 336 

 
336 

10  xxx  xx  Hxxxxxx  Vxx 504 504 504 

11  xx  Vxx  Hxxxxxxx  xx 216 216 
 12  xx  xxx  Hxxxxxxx  Vx 144 

 
144 

 
   

Totaal 2862 2238 2094 

 
   

Kans 
 

78,20% 73,17% 
 

In de kolom “Aantal” staat per verdeling het aantal mogelijke manieren waarop de verdeling samengesteld kan 

zijn. Bij verdeling 6 bijvoorbeeld: west heeft 4 van de 9 kleine klavers (9 over 4 = 126) en 1 van de 4 kleine 

hartens (4 over 1 = 4) en 126 x 4 = 504. 

In de voorlaatste kolom is te zien wanneer het vertroeven van V succes oplevert: 2238 van de 2862 gevallen = 

78,20%. Je gaat down als west begonnen is met Hxx en Vx (verdeling 7) of xxx en Vx (verdeling 9) en 

als je na het ontdekken van de doubleton klaveren bij west bij hem V zoekt (verdeling 12). 

In de laatste kolom is het succes van het spelen op een dwang aangegeven: 2094 van de 2862 gevallen = 73,17%. 

Je gaat down bij de verdelingen 4, 8 en 11. 

 

Zonder enige aanwijzing omtrent de locatie van H is het dus duidelijk beter om eerst V te vertroeven. 

 

Overigens zou je in de squeezevariant nog kunnen besluiten om, als oost vier kleine klavers afgooit op de lange 

schoppen (dan heeft hij verdeling 7, 8, 11 of 12; bij 11 ben je down en bij 12 verschijnt V) hem toch op V te 

spelen (verdeling 8). Dan win je in 2166 van de 2862 gevallen = 75,68%. Dit blijft slechter dan de 78,20% van 

het vertroeven van V.  

 

  



Als het zeker is dat oost H heeft, geldt de volgende tabel. 

  

 West Oost Aantal V troef squeeze 

2  xxxxx  -  Hxxxx  Vxxxx 126 126 126 

5  xxxx  V  Hxxxxx  xxxx 126 126 126 

6  xxxx  x  Hxxxxx  Vxxx 504 504 504 

9  xxx  Vx  Hxxxxxx  xxx 336 
 

336 

10  xxx  xx  Hxxxxxx  Vxx 504 504 504 

11  xx  Vxx  Hxxxxxxx  xx 216 216 
 12  xx  xxx  Hxxxxxxx  Vx 144 

 
144 

 
   

Totaal 1956 1476 1740 

 
   

Kans 
 

75,46% 88,96% 
 

Spelen op de squeeze is nu aanzienlijk beter dan V vertroeven. Je gaat alleen maar down als west begonnen is 

met Vxx, een kans van 216/1956 = 11,04%. 

 

In de praktijk taxeerde ik oost op HB10. Dat betekent dat de laatste tabel iets aangepast dient te worden: 

 

 West Oost Aantal V troef squeeze 

2  xxxxx  -  HB10xx  Vxxxx 21   21   21 

5  xxxx  V  HB10xxx  xxxx 35   35   35 

6  xxxx  x  HB10xxx  Vxxx 140 140 140 

9  xxx  Vx  HB10xxxx  xxx 140 
 

140 

10  xxx  xx  HB10xxxx  Vxx 210 210 210 

11  xx  Vxx  HB10xxxxx  xx 126 126 
 12  xx  xxx  HB10xxxxx  Vx 84 

 
  84 

 
   

Totaal 756 532 630 

 
   

Kans 
 

70,37% 83,33% 
 

Er zijn nu nog maar 7 kleine klavers. Het aantal mogelijkheden wordt dan voor alle verdelingen kleiner. Bij 

verdeling 6 bijvoorbeeld: west heeft 4 van de 7 kleine klavers (7 over 4 = 35) en 1 van de 4 kleine hartens (4 

over 1 = 4) en 35 x 4 = 140. 

Nog steeds geldt dat de squeeze aanzienlijk beter is dan het vertroeven van V. 

 

 


