
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

23 maart 2021, vierde ronde Howell_II 

Kansen en kaarten 

Door Bart Schweitzer 

Wat is het  grootste getal? Wie kent het laatste cijfer van pi? Hoeveel zandkorrels bevat het 

strand? Wiskunde mag een exacte wetenschap zijn, er zijn nog genoeg onbeantwoorde 

vragen. Lekenvragen als bovenstaande, en zeer gespecialiseerde vragen zoals de zeven 

belangrijkste onopgeloste vraagstukken in de wiskunde, de milleniumprijsproblemen. Met de 

oplossing daarvan kun je een miljoen dollar verdienen. Dat aanbod staat dus nu al 21 jaar. 

Ook bridge hangt van de wiskunde aan elkaar. Op het eindexamen VWO kwam de volgende 

vraag voor: Lord Yarborough (1809-1897) bood aan om een speler ₤1000 te betalen als de 

speler een hand kreeg zonder honneurs (10-B-V-H-Aas). De speler moest hem dan wel voor 

elke andere hand (dus met minstens één honneur) ₤1 betalen. (Een hand zonder honneurs 

wordt daarom wel een Yarborough genoemd). Zal dit aanbod op den duur winst opgeleverd 

hebben voor Lord Yarborough? 

Kansberekening is belangrijk, dat is duidelijk. Maar we leren ook kaartwaardering door 

punten te tellen en daar houdt elke (beginnende) bridger zich stijf aan vast. Dat de 

kaartverdeling van je hand minstens zo belangrijk is leer je in de harde praktijk met vallen en 

opstaan: 

Dat begon al lekker afgelopen dinsdag 

tegen Henk Willemsens en Remco 

Brüggeman.   

Ik had er in kunnen komen met 2 . Geen 

punten, wel lengte. DirkJan Vonk had een 

doublet kunnen loslaten.  

We deden geen van beiden iets en dan is 

een bar slechte score je deel. Matchpoints is 

a bidders game, kom je er niet snel in dan 

lukt het vaak niet meer.  

Hier hadden we twee keer de kans, geen 

keer genomen. 

 

 

 

 

 

 

 



Een paar spellen later kom ik er tegen 

Anneke Douma en Rudi de Mol wel in met 

een nogal lege hand, niet kwetsbaar. 

Het doublet van Rudi na haar SA bod wordt 

door Anneke als een strafdoublet gezien. Het 

slam voor noord-zuid blijft buiten beeld en 

dat levert ons mooi op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over er snel inkomen: dat is ook de kracht van de zwakke SA: 

Bij ons een 1 SA opening door Friedrich Stein 

in de 4e hand. 1SA kan down met een harten- 

of ruitenstart, maar de  start van DirkJan lijkt 

logisch.  

Sander van der Zwet en Nick Schreuder 

scoren hier geweldig door een zwakke SA te 

openen met de W hand die ze gedoubleerd 

mogen maken.  

Dat zal zeker Sander, die ik ken als fervent 

voorstander van de zwakke sans, deugd 

hebben gedaan. Het kan wel down, als je in 

het tegenspel maar snel je klavers ontwikkelt. 

 

 

 

 

 

 



 

Op spel 16 zet Herman Klouwen druk met 

zijn 3 -bod op 7 punten met een zeskaart. 

Dat verzint verder niemand. We hebben hier 

geen goede afspraken over.  

Een doublet is een voorstel voor straf en dat 

had bij dit spel helemaal niet gewerkt. Ik 

besluit dan maar 3 SA te bieden en met 46% 

komen we nog redelijk weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het volgende spel doe ik het 

tegenovergestelde.  

Het bod van 2♦ is wel zwaar onderboden 

maar pakt verrassend goed uit; met dit 

ruitenzitsel zijn er double dummy zelfs maar 7 

slagen beschikbaar.  

We maken 9 slagen voor 86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bewegen ons vanavond qua score rond het wiskundig gemiddelde maar daar zakken we 

na de ronde tegen Jaap Hawinkels en Paul Schriek flink onder: 



 

DirkJan verzwijgt zijn 4 kaart schoppen met 

als argument: dan krijg ik de start naar me 

toe en bovendien kun je de schoppen later 

nog opvragen.  

Daar was ik niet op bedacht en in de daarop 

volgende biedreeks besluit ik op 5  te 

passen, want daarin hebben we tenminste 

een fit ...  

Dit was 30% voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wordt er niet beter op in het volgende spel: 

We missen grandioos onze  fit. Misschien 

moet ik nog iets doen na de 2  van DirkJan. 

Bijvoorbeeld 3  (maat heb je een stop?). 

Dan komt er wel 3  en is de fit gevonden.  

Een andere mogelijkheid is een 4  bod van 

DirkJan na de 2 : beide hoge kleuren. 

De laatste paar spellen komen we weer iets 

terug, we eindigen op 50,30%. Dat geeft toch 

het prettige gevoel dat je in ieder geval 

boven dat gemiddelde zit..  

Lord Yarborough heeft het beter gedaan, een 

“yarborough” krijg je 1 op de 1827 keer. Hij 

won in de loop van zijn leven duizenden 

ponden met deze weddenschap (volgens 

Funtrivia). 

 


