Het principe van de restricted choice !
Het principe van de restricted choice klinkt veel bridgers bekend in de oren, maar
wat houdt het eigenlijk precies in ? Naar aanleiding van een vraag over dit onderwerp doe ik een poging dit best wel lastige begrip uit te leggen.
De klassieke speelfiguur die zich bij het vraagstuk van de restricted choice (de beperkte keuze) altijd aandient is deze :
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waarbij de opdracht luidt : alle slagen maken. We weten allemaal dat met negen
kaarten samen, de grootste kans van slagen is om het aas en de heer te slaan; met
andere woorden : te spelen op een 2-2 zitsel (‘nine ever, eight never’). Dus je begint
met het slaan van een tophonneur en als je de eerste keer alleen maar kleintjes ziet
vallen, sla je de tweede keer de andere tophonneur.
Maar wat als noord onder de eerste tophonneur de boer of de vrouw gooit ? Ook nu
is het is zo dat de kans op vrouw-boer sec bij noord (a priori) zelfs iets groter is dan
de kans op vrouw sec. Maar er speelt nog iets anders. Welke kaart speelt noord van
vrouw sec en welke van vrouw-boer sec ?
Met vrouw sec is noord gedwongen de vrouw te gooien; hij heeft geen keuze. Met
vrouw-boer sec kan hij de ene keer de vrouw en de andere keer de boer gooien; hij
heeft keuze (in 50 procent van de gevallen gooit hij de vrouw en in 50 procent de
boer). Het komt er op neer dat je niet de kans van vrouw-boer sec moet afwegen
tegen de kans van een honneur sec, maar de kans van vrouw-boer sec tegenover
vrouw sec of boer sec samen. Dit betekent dat als de eerste keer een honneur valt,
de kans ineens twee keer zo groot is geworden dat die honneur sec zit. Met andere
woorden, de tweede keer moet je dus snijden. In het standaardvoorbeeld dien je
dus in een andere kleur over te steken naar de oosthand en een kleintje naar de tien
te spelen. Uiteraard gaan we er hierbij vanuit dat er geen andere aanwijzingen een
rol spelen en dat we geen communicatieproblemen hebben.
Dit principe van de restricted choice komt in vele varianten voor. Bv :
West Oost
A9xx HVx
De opdracht luidt weer : maak alle slagen. Je begint met de heer en de vrouw te
slaan. Als noord de tweede keer de boer of de tien bijgooit, is het beter de derde
ronde te snijden in plaats van te slaan.
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