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door Robin de Kater 

In augustus beschreef ik een spel dat voorkwam tijdens de openingsdrive. Je hebt: 

en na 3 passen ben je aan de beurt. Ik beschreef toen al dat zoiets 

bestaat als de regel van 15: “In de vierde hand open je als het aantal 

punten plus het aantal schoppen bij elkaar 15 of meer is”. Dat was de 

reden dat ik paste voor een prachtige score van 5%. 

Het zat me niet lekker. Geldt de regel van 15 ook als je een 6-krt harten 

hebt? Ik ben al maanden bezig om een simulatieprogramma aan de 

praat te krijgen. Via Simon de Wijs had ik al wat bestanden en informatie gekregen, maar ik 

kreeg het niet aan de praat. En als ik het al aan de praat zou krijgen, kun je dit dan 

überhaupt berekenen? 

Ik trok de stoute schoenen aan en mailde Simon nog een keer. “Simon, ik heb gisteren op 

de vierde hand een hand verpast en vraag me af of dat goed was. Is dat te bepalen? Robin”. 

Zoiets stond er in mijn mailtje. Wat schetst mijn verbazing? De volgende dag krijg ik een mail 

van Simon, waaruit blijkt dat hij mijn hand opgezocht heeft op de site en de simulatie al 

helemaal voor me gedraaid heeft! Waanzinnig! Ook het programma waarmee hij het gedaan 

heeft, heeft hij bijgevoegd en nog een link naar een pagina met allemaal formules. Geweldig! 

En wat blijkt: van de duizend keer dat je deze hand krijgt, zou je als je opent 521 keer 

negatief scoren en 479 keer positief. Kortom, de regel van 15 werkt echt. Wel had Simon 

nog een kanttekening geplaatst: “Als criterium heb ik genomen dat iedereen minder dan 12 

punten heeft. Dat is niet helemaal eerlijk, want sommige 10 en 11 punters zijn natuurlijk ook 

openingen.” 

Aha, dus er was nog steeds ruimte voor twijfel. Dat wilde ik uitzoeken, maar ik had het 

programma nog steeds niet draaiend. Na veel googelen ben ik in contact gekomen met een 

Amerikaan die met het programma werkt. En hoe is het mogelijk: na wat heen en weer 

mailen, werkt het programma! Als een kind zo blij kan ik nu het programma van Simon zo 

aanpassen dat het ook rekening houdt met handen met minder dan 12 punten die wel 

geopend zouden worden.  

Enfin, na weer wat avonden stoeien heb ik een simulatie gedraaid over 1.000 handen, 

waarbij de tegenstanders en partner: 

1. Geen zwakke 2 hebben 

2. Geen 3-opening hebben 

3. Geen Muiderberg hebben 

Wat blijkt? Als ik zou openen, zou ik in 403 gevallen min gescoord hebben en in 597 

gevallen plus. De regel van 15 werkt dus niet als je een 6-krt harten hebt! Precies zoals 

Simon al voorspeld had. 

Dan nu het antwoord op de vraag wat we zouden moeten doen als we geen computer 

hadden? Simon bellen!  


