
het klassieke 

Willem Ruis Probleem 

 

Voor de wat jongere lezers die niet weten wie Willem Ruis was, hij was een snel op-

gekomen superquizmaster die eind jaren 70 furore maakte met zijn spelshow "De 

Willem Ruis show". Helaas overleed hij veel te vroeg op 41 jarige leeftijd in 1986. 

 

Deze Willem Ruis had in zijn show een winnaars spel waarbij de kandidaten konden 

kiezen uit 3 kasten. 2 daarvan zaten op slot en achter 1 zat de hoofdprijs. De kandi-

daten kozen een kast en Willem Ruis liep naar een andere deur en rammelde er 

aan om te laten zien dat dit één van de dichte deuren was. Hierna gaf hij de win-

naars nog de kans om te switchen. 

 

De hamvraag is nu natuurlijk wat moet je doen blijven staan of switchen? 

 

Het lijkt om het even er zijn immers nog maar 2 kasten over maar we hebben hier te 

maken met het principe van de beperkte keuze (principle of restricted choice). 

 

Dit is eigenlijk eenvoudig uit te leggen. Stel we noemen de drie kasten A, B en C en 

kiezen voor kast A en besluiten om te switchen als Willem dat vraagt. Er zijn nu drie 

mogelijkheden. De prijs zit in kast A. In dat geval verliezen we. De prijs zit in kast B, 

Willem zal kast C opentrekken en dus kunnen we alleen nog maar kast B nemen en 

winnen we. Of de prijs zit in kast C, Willem zal dan kast B opentrekken en ook dan 

winnen we. Kortom de kans is 2-1 om te winnen indien we switchen. 

Hier is nog wel een kleinigheidje wat moeten verteld. En dat is dat Willem nooit de 

kast zal opentrekken waar de prijs in zit. Hij heeft dus een beperkte keuze. 

 

Bij het bridgen is het net zo. Je hebt A1078 tegenover H9654. Als de kleur 2-2 zit 

maak je 5 slagen. Maar stel nu dat je de H speelt en achter A1087 valt de vrouw of 

de boer wat dan? Het is nu beter om een kleintje naar de 10 te spelen. De gedachte 

hier achter is ongeveer dezelfde als bij de kasten van Willem Ruis. Wanneer de 

tegenstander die de boer(of de vrouw maakt niet uit) speelt ook de andere honneur 

heeft kan hij kiezen welke van de 2 hij speelt. Net als bij de 2 kasten als jij toevallig 

de goede kast hebt gekozen. Als hij er echter maar een van de twee heeft dan heeft 

hij geen keus. De snit is dan ook 2 tegen 1 beter. 


