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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

De regel van 11.  

Tegen een SA-contract komt men meestal niet uit in een kleur die de tegenpartij geboden heeft. Als 
de partner ook een kleur geboden heeft komt men liefst in die kleur uit. Heeft de partner niet 
geboden dan komt men tegen een SA-contract meestal uit in zijn langste kleur om te proberen 
lengteslagen te maken. 

Vermits iedereen 13 kaarten krijgt is er altijd minstens een 4-kaart bij. Om te zorgen dat je met je 
langste kleur later nog aan slag geraakt speel je meestal niet onmiddellijk je hoogste kaart uit van die 
lange kleur. Er zijn mensen die dwepen met de ‘regel van elf’ bij het uitkomen: 

Wat houdt die regel in? 

Je speelt als je het spel mag uitkomen van je langste kleur de vierde kaart van boven uit. Noem dat 
kaart X (X is het getal dat op de kaart staat, dus bij Harten 6 is dat de 6, bij de Boer zou dat de 11 zijn) 

Dan legt de dummy zijn kaarten open op tafel. Nu kan je partner gemakkelijk uitrekenen hoeveel 
kaarten de leider heeft die HOGER zijn dan de uitkomstkaart. (vb Harten 6) 

Je partner trekt 6 af van 11. Dat is 5. Nu weet de partner dat er in de dummy, bij zichzelf en bij de 
leider samen 5 kaarten zijn die hoger zijn dan de 5. Stel dat er bij de dummy 2 kaarten boven de 6 
zijn, bij zichzelf ook 2, dan heeft de leider maar 1 kaart boven de 6. Met die wetenschap weet de 
partner welke kaart hij zelf moet bijspelen om te proberen het contract down te spelen. 

Waar komt die regel vandaan? De nummers van de kaarten gaan van 2 tot 10 voor de lage kaarten, 
11 voor de Boer, 12 voor de Dame ,13 voor de Heer en 14 voor het Aas. 

Stel dat de eerste speler  zijn 4de  hoogste kaart N legt.In het totale spel zijn er 14 –N kaarten die 
hoger zijn dan N. Dus als de eerste speler kaart 5 legt, dan zijn er in  het totale spel 14-5= 9 kaarten 
boven de 5. Vermits de uitkomer al 3 kaarten boven kaart N heeft zijn er dus 14-N-3 = 14-3-N = 11-N= 
6 kaarten boven de N Bij Dummy, Leider en derde speler samen. 

Q.E.D. (*) 

Als de uitkomer deze regel aanhoudt  en met bijvb. Schoppen 2 uitkomt, dan weet partner ook 
onmiddellijk dat de uitkomer exact 4 Schoppen heeft. (Want er is geen lagere kaart dan Schoppen 2) 

Dit is een voorbeeld: 

(*) Quod Erat Demonstrandum : Latijnse uitdrukking voor ‘Wat moest bewezen worden’ Deze regel stond altijd onder de bewijzen van mijn professor 

wiskunde. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

 

Zuid komt uit tegen een 2SA contract met Klaveren 4, de vierde hoogste Klaverenkaart. West duikt 
en Noord neemt de slag met Klaverendame. 

De regel is : trek van 11 de vierde hoogste kaart af. Toevallig is dat een 4. 

Noord begint te tellen: 11-4 = 7. Dus bij West, Noord en Oost samen zijn er 7 kaarten die hoger zijn 
dan 4. Noord zelf bekijkt zijn eigen kaarten en ziet dat hij 3 kaarten boven de 4 heeft. 

Bij dummy West zijn er drie kaarten hoger dan de 4. Daardoor weet Noord hoeveel kaarten Oost 
boven de 4 heeft, want Noord en West moeten er samen 4 boven de 4 hebben. Vermits Noord er 3 
boven de 4 heeft, heeft Oost maar 1 kaart boven de 4. Dit is de regel van 11. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Dit was het complete spel. 

 

Je ziet dat Oost maar 1 Klaveren kaart boven de 4 heeft. 

Wat geldt voor jouw partner geldt uiteraard ook voor de leider. Als Zuid de regel van 11 gebruikt 
weet de leider dat Zuid exact 4 Klaveren heeft (omdat de twee en de drie in de dummy liggen en Zuid 
dus geen kleinere kaart dan de vier heeft). Hij weet dan ook hoeveel Klaverenkaarten Noord heeft 
(13-3-3-4=3) en hoeveel kaarten Noord boven de 4 heeft:  via de regel van 11 moeten er 11-4=7 
kaarten boven de 4 bij West, Noord en Oost samen zijn. Vermits de leider met zijn partner er samen 
4 boven de 4 hebben, moet Noord er 3 boven de 4 hebben. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Door gebruik te maken van de regel van 11 kan je soms een 3SA-contract direct down spelen: 

 

West komt uit met Schoppen 7, de vierde kaart van zijn langste en sterkste kleur. 

Noord speelt de 2 bij. Welke kaart moet Oost bijspelen? 

Oost telt: 11-7=4. Dus bij Dummy, Oost en Zuid samen zijn er 4 kaarten boven de 7. De dummy heeft 
1 kaart boven de 7, Oost zelf heeft er 3 boven de 7. Dus Zuid heeft geen enkele kaart boven de 7. Dus 
Oost moet gewoon de 2 bijspelen. West blijft dan aan slag, Oost moet in de tweede of de derde 
ronde de Heer afgeven aan het Aas van Oost. Oost-West halen zo vier Schoppenslagen binnen en 
met Klaverenaas gaat het contract down voordat Nood-Zuid één slag hebben kunnen maken. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Kaartverdelingen 

Als wij N-kaarten in een bepaalde kleur hebben, dan hebben de tegenstanders er 13-N. 

Afhankelijk van het aantal kaarten dat wij hebben, heeft men uitgerekend welke de kansen zijn van 
de mogelijke kaartverdelingen. Daarmee kan men rekening houden bij het spelen. 

 

 

Dus als we samen 11 kaarten hebben in een kleur en we missen de Heer, dan is de kans dat de Heer 
alleen zit 52% en die kans is dus iets groter dan de kans dat de Heer met een andere kaart samen zit 
(48%). Dus  Aas slaan is iets beter dan snijden op de Heer. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Als iemand iets geboden heeft veranderen die kansen ingrijpend. Als iemand een volgbod heeft 
gedaan van 1 Schoppen, en je hebt samen met je partner 8 Schoppen, dan WEET je dat die persoon 
de ontbrekende 5 Schoppen heeft (die kans van 4% wordt nu 100%) want een volgbod in een kleur 
belooft minimaal 5 kaarten van die kleur. 

Welke verdelingen bestaan er voor een hand van 13 kaarten ? 

Ik heb de twintig meest voorkomende kaartverdelingen opgezocht: (samen 99,31% van de gevallen) 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Hoeveel punten hebben we nodig om te kunnen spelen? 

 

 

 

Grote slam begint bij 37, dan ben je zeker dat er geen aas ( 4 punten) buitenboord is. 

Kleine slam begint bij 33, dan ben je zeker dat er geen twee azen (samen 8 punten) buitenboord zijn. 

Dit is een richtlijn. Als men heel veel troeven of renonces of een erg lange kleur heeft kan men met 
minder punten ook zijn contract maken of als de kaarten toevallig ‘goed zitten’. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Dat men soms een groot contract maakt met slechts weinig punten is bewezen en getoond in de 
James Bond film ‘Moonraker’ van 1979 waar James Bond (Noord) speelt tegen o.a. de boef Brax 
(West). 

Bond heeft maar 8 honneurpunten en biedt daar 7 Klaveren mee. Oost en Zuid passen en een 
grijnzende West met zijn 31 punten doubleert natuurlijk, waarop Noord redoubleert! 

Wat Oost ook uitkomt, er wordt ofwel in Zuid of in Noord getroefd. (Als in Noord getroefd wordt, dan 
wordt vandaar een kleine Ruiten gespeeld die in Zuid klein getroefd wordt).  

Als in Zuid getroefd wordt, wordt Klaveren 3 gespeeld. Als West de 9 legt legt Noord de 10. ( Op de 
Boer zou de Dame gelegd worden en op de Heer het Aas).  Noord speelt weer Ruiten die Zuid troeft. 
Zuid speelt weer klaveren, Oost de Boer en Noord de Dame. Dan speelt Noord Klaverenaas en is de 
laatste troef bij de tegenstanders weg. Daarna speelt hij Ruitendame, Oost moet zijn laatste Ruiten 
leggen, waarna alle Ruiten van Noord hoog worden. Met de laatste troef of troeven maakt Noord het 
af: 7 Klaveren geredoubleerd en gemaakt. 

 

 

 


