De Unlucky Expert
Gift 34 van de finale van de Beker van Vlaanderen was interessant vanuit een technisch
oogpunt:
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Aan 45 van de 58 tafels is het contract 4Schoppen door Noord (of af en toe door Zuid).
Hoe speel je de schoppenkleur?
De meeste van onze bridgers kennen de regel "Eight Ever, Nine Never", die je ook in het
Nederlands kan later allitereren als "Acht Altijd, Negen Nooit". Deze regel is het antwoord
op de vraag "moet je op de dame snijden als je er acht of negen van de kleur hebt?". Met
negen kaarten in de kleur (zoals hier) zegt de regel dus dat je moet slaan. Dat deden 32
van de 45 leiders, en hun contract was gemaakt.
Maar experts weten net ietsje meer. Zij weten ook de reden voor deze regel. Snijden biedt
50% kans, terwijl de kans dat vier kaarten van een kleur 2/2 verdeeld zitten bij de
tegenpartij, 59% bedraagt. Daarom moet je slaan, niet snijden. Aangezien je ook bij het
snijden eerst de heer of de aas zal slaan, wordt de kans op succes in beide gevallen nog
verhoogd met de kans dat de dame sec zit, maar die extra kans bestaat bij beide
speelwijzen, dus dat verandert de zaak niet.
Wat de zaak wel verandert, is extra informatie die men uit de bieding heeft verkregen.
Vermoedelijk is er aan de meeste tafels tussengeboden, voornamelijk door West. De leider
weet dan meestal dat de harten 6-2 verdeeld zitten, met de langere kleur in West. Dat
verandert de kans op de verdeling, aangezien er minder plaats is voor schoppen bij West
dan bij Oost. Die extra informatie is voldoende om de kansen te laten tippen. Snijden op
de dame bij Oost wordt nu kansrijker (Oost heeft 11 plaatsen waar schoppen dame kan
zitten, tegen slechts 7 bij West, dus is de kans dat de dame bij oost zit ook 11/18 =
61,1%) terwijl de kans dat de schoppen 2/2 zitten, kleiner is dan de oorspronkelijke
59%.
De ongelukkige expert laat dus schoppen boer rondlopen en gaat eentje down. Tussen de
13 spelers die down gingen zaten dan ook drie spelers uit eerste divisie.
Alle uitslagen kan je nalezen op de website van de Nederlandse Bridge Bond (met dank
aan de NBB en aan Mark Van Beijsterveldt)
https://www.nbbclubsites.nl/club/99013/uitslagen

