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Edmond Hoyle was het meest bekend voor zijn werken die gedetailleerde beschrij-
vingen gaven van spellen. De uitspraak “volgens Hoyle” werd veel gebruikt in het 
Engels, waardoor z’n algemeen vermeende autoriteit op dat vlak werd aangegeven. 
 
In 1741, begon Hoyle het spel Whist uit te leggen aan leden van de hogere kringen. 
Naast het geven van persoonlijke instructies, verkocht hij zijn klanten een boekje met 
uitleg van het spel, waarin hij zijn benaderingen van het spel uitlegde. 
 
Vanwege zijn succes ging Hoyle verder met gelijkwaardige verhandelingen van 
backgammon, schaken, quadrille, piket en blufpoker. In 1750 is een samenvatting 
van deze uitgaven gepubliceerd. In 1979 is hij geïntroduceerd in de Poker Hall of 
Fame vanwege zijn bijdragen aan de gokwereld. 
 
Het boek over kaartspelen met de langste titel is van de hand van Edmond Hoyle 
(1672 of 1679 - 1769), en de volledige titel is als volgt:  
 

“ A Short Treatise on the Game of Whist, Containing the Laws of 
the Game, and also Some Rules Whereby a Beginner May, with 

Due Attention to Them, Attain to the Playing It Well” 
 
Dit betekent vrij vertaald:  
 

“ Een beknopte verhandeling over het Whistspel, met de reglementen 
van het spel, alsook enkele richtlijnen waardoor een beginner, die 
deze zeer aandachtig opvolgt, er zal in slagen het goed te spelen.” 



Dit boek verscheen in 1742 
in Londen. Edmond Hoyle 
zou toen al 70 jaar oud 
geweest zijn.  
 
Dit boek, het eerste over 
kaartspelen, kende een 
zeer groot succes, er wer-
den in korte tijd verschillen-
de edities uitgebracht en dit 
ondanks de heel hoge prijs 
in de boekenwinkel. 
 
Het boek werd verkocht 
voor 1 guinea, dit was 20 x 
duurder dan een gewoon 
boek. Het werd later in ver-
schillende talen vertaald. 
  
De speeltechnieken die 
Edm Hoyle in dit boek be-
schreef, waren verrassend 
modern.  
 

De kaartproblemen werden op een professionele wijze benaderd. Hij behandelde in 
zijn boek het snijden, de uitkomst van de vierde beste, de waarschijnlijkheidskansen, 
de samenstelling der handen volgens het vallen der kaarten tijdens het spelen, enz  
  
Het zijn allemaal elementen die bij het bridgen en whisten nu nog altijd belangrijk 
zijn. Dit boek zou het spelpeil van de whistspelers in de 18e eeuw erg verbeterd 
hebben, alhoewel er daar geen echte bewijzen kunnen van voorgelegd worden.  
 
Edmond Hoyle‟s whistreglementen, alsook zijn bepalingen van ethiek en fairplay, 
werden bijna 200 jaar lang zonder enige wijziging overal nageleefd. Zijn boek werd 
dikwijls herdrukt zonder dat men de oorspronkelijke tekst van Edmond Hoyle 
wijzigde, de tekst werd steeds woord voor woord overgenomen.  
 
Edmond Hoyle zal later nog enkele andere boeken over kaartspelen en andere 
spellen zoals schaken, bakspel, enz ... schrijven. In de 18e eeuw werd zijn boek 
“Hoyle on Whist” meer gelezen dan de bijbel ! 
  
De naam “Hoyle” werd overgenomen in de Engelse volkstaal. Wanneer men het 
heeft over het reglement van een spel – het moet daarom geen kaartspel zijn – dan 
spreekt men van een „Hoyle‟.  
 
Edmond Hoyle werd 97 jaar, je kan met kaartspelen vrij oud worden. 
 
 


