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26 januari 2013, dag 6, 9e en 10e zitting 

To double or not to double, that is the question 

door Jaap Hazewinkel 

 
Deze dag was de dag van één wedstrijd, voor 24 spelletjes togen we naar Utrecht. We moesten 
tegen het in de onderste regionen bivakkerende Vriendenkring 4. In de eerste helft kwam deze 
beul langs met het daarbij behorende bijzondere biedverloop: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
pas!?  1♥  2SA *  pas  * minors 
...3♦  4♥  5♦  dbl 
allen pas 
 
2♠ door West zou Muiderberg zijn geweest, om onduidelijke redenen ziet West daar van af. 
Oost doet een Ghestem, en west vindt haar kaart nog steeds niet mooi en biedt slechts 3♦. Leon 
geeft dan vol gas, 3♥ was ook een bod. 4♥ verleidt oost tot 5♦ die in het geheel niets weet van 
de 5-kaart steun bij partner. Dan ben ik. Ik weet niet of de situatie forcing is, maar ik wil in geen 
geval 5♥ horen bij partner: ik doubleer. Ons tegenspel was kort en roemloos, het is koud klein 
slem voor de opps.  
Aan de andere tafel bieden NZ nog 5♥ en als Stef en Gerard dat doubleren dan wint het ruim: 
dat zou 1100 zijn geweest. Helaas lieten zij het doublet achterwege en verloren we iets op dit 
spel, maar het viel mee. To double or not to double? 
 
We staan er 18 voor halverwege (conform plan, zeg maar). In de tweede helft vergeten Leon en 
ik de tegenstanders op te pakken: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1SA  2♣ *  dbl  2♥ 
pas??  pas  3♥ *??  pas 
4♠  allen pas 
 
2♣ kon majors zijn of 5 hoog met 4+ laag. Merkwaardig genoeg biedt zuid 2♥, terwijl een pas 
ook voor de hand lag. Ik kan me niet voorstellen dat NZ een soort van fit hebben en pas lui. Na 
het doublet van partner zou een dubbel van mijn kant straf moeten zijn. 
Partner kan 2♥ niet voor straf doubleren en biedt nu 3♥: transfer Lebensohl en dus een 5-kaart 
schoppen belovend. Ik geloof partner en biedt de schoppenmanche welke met deze lay-out 
geen succes beschoren is: ik mag blij zijn dat NZ de downslag snel vastleggen. 
Partner had natuurlijk 3♦ moeten bieden (4-kaart ♠) en dan zou 3SA net als aan de andere tafel 
het resultaat zijn geweest. 2♥ gaat echter 5 onder de tram, toch weer 1100. Kans gemist. 
 
Zo gingen Leon en ik kopje onder tegen Pals – vd Moolen. Gelukkig hebben we nog een 
nevenpaar die dit wel begrijpt: 
 

 
 
Open bereiken NZ 3SA wat weinig moeite kost met het gunstige zitsel in klaveren. Gesloten 
spelen OW raptor en haalt oost die van stal na 1♣ door noord (Stef). De heren pakken 2♦ op 
voor kwetsbaar 5 down en een nuttige 13 imps voor de good guys. Een belangrijke bijdrage aan 
onze 22-8 overwinning!



Ik deed de vorige keer een voorspelling over de stand na deze ronde: 
 
1 Bodegraven  215 
2 ADG   207 
3 Star 7   199 
4 Vriendenkring 2 191 
 
De wedstrijd tussen ADG en VK 2 eindigde keurig in de voorspelde remise. Bodegraven stond 
halverwege tegen VK 5 op een monsterscore maar leverde in de tweede helft wat in om met 21-
9 af te sluiten, iets beter dan gepland. 
STAR 7 had ik tegen DCB uitstekende kansen toegedicht, maar bezweek onder die druk en 
verloor met 18-12, daarmee definitief afhakend voor het kampioenschap. De stand: 
 

 
 
en het programma: 
 

 
 
De strijd om het kampioenschap zal tussen ADG en Bodegraven gaan, waarbij wij als STAR 6 
de taak hebben de slotronde spannend te maken... 


