
Afgelopen dinsdag op de club.....

13 september 2011, 2e avond interne viertallen

De kunst van het kaartwaarderen en uitkomstdoubletten

Door Jaap Hazewinkel

Als Zuid had ik eigenlijk een rustig avondje. Het meest extreem was bij mij een 6421 verdeling; 
ik heb geen renonce in handen gehad (kan je eigenlijk iets dat “niets” is wel in handen hebben?).
De medespelers aan tafel hadden echter regelmatig freaks. Het resultaat was wisselend want 
gemiste manches werden afgewisseld met (vrijwel) kansloze slems. Gelukkig zat een gedeelte 
van deze “verkeerd gewaardeerde kaarten” bij onze tegenstanders. 

Aan beide tafels vrijwel identieke biedverlopen.

West Noord Oost Zuid
- - pas pas
1♥ 2♦ 2♥ pas/3♦
3♥ allen pas

Het 2♦ volgbod stelt OW voor onoverkomelijke problemen. Voor 2♠ is de kwaliteit van de kleur 
onder de maat. Zo komen OW niet achter de dubbele fit. Ook de waarde van ♣H is onduidelijk.
Verder weinig belangrijk, maar ik paste in zuid in de tweede biedronde, gegeven de 
kwetsbaarheid. Met ♥VB10 vooral van waarde in de verdediging en een 4333 verdeling hield ik 
het voor gezien. In dat opzicht is aan onze tafel 3♥ nog een echte poging, maar oost ging er niet 
op in. Als ik 3♦ bied kan West middels doublet uitnodigen voor de manche... Oost kan daarop 
passen en meer punten halen dan zijn eigen manche: 3♦ gaat 2 down.

Oost nam zich op het volgende spel voor geen manche meer te missen:



West Noord Oost Zuid
Leon Jaap

- - - 2♠* Muiderberg
pas pas doublet pas
3♣ (?) pas 3Sa pas
Pas doublet allen pas

Een van de vele Muiderberg openingen van de avond...
3♣ zou volgens oost echt en inviterend moeten zijn (Lebensohl), en dus zou 2SA de 
aangewezen actie zijn geweest (iets zwaks of niets te melden). Ik denk overigens dat zelfs 
tegenover een inviterende hand met klaveren, het bieden van de manche “wishful thinking” is, 
maar het maakte niet veel uit; OW waren al overboord. Merk op dat partner Leon met doublet 
aangaf dat hij een klaverstart wilde.

Dan is het mijn beurt om in de fout te gaan, in het bieden, want partner speelt af:



West Leon Oost Jaap
- - pas 1♠
pas 2♣* pas 2♥? * belooft een meer dan minimale hand
pas 3♦ pas 3SA
pas 6♣ pas pas
doublet allen pas

Alweer een uitkomstdoublet, nu van West : start ♠. Ik had goed door dat we in 3SA moesten 
zitten (met zuid als leider maken NZ een slag meer dan in noord), maar partner zag met ruiten- 
aansluiting en een mooie hand bij mij een goede maakkans voor klein slem klaveren en geen 
manier om zinvol onderzoek te plegen: 2 down. Kosten: 10 imps in de butler. Aan de andere 
tafel werd volstaan met 5♣ wat gemaakt kan worden door ♦ naar de 10 te spelen. Het ging 
echter down, en zo werd de schade in onze wedstijd beperkt.

Op het volgende spel vergat partner te doubleren.... en werd het gemaakt. Raar?

West Leon Oost Jaap
- - - pas
1♦ 1♠ 2♣ pas
3♣ 3♠ 5♣ pas
pas pas?

Ik startte uiteraard schoppen en leider heeft alle tijd om op de ruiten zijn hartjes te lozen. Hoewel 
niet zonder risico was een doublet door Leon zinvol geweest: start geen schoppen (dus harten). 
Je investeert zo wel eens 4 impen, maar regelmatig komen er meer imps voor terug... Overigens 
is het ook een idee om lead directing 3♥ te bieden in plaats van 3♠.

Dan komt er wéér een freak langs voor partner met een lange klaverkleur:



West Leon Oost Jaap
- - - 2♦* * Multi
pas 2SA* pas 3♣** * vraagt ** zwak met harten
pas 3♠ pas 3SA* * 3SA : geen idee wat nu
pas 4♣ pas 4♥* * nog steeds niet enthousiast
pas 6♣ allen pas

Partner kan raden dat mijn hand vrijwel waardeloos is voor hem. Met ♥AB in plaats van ♥HV is 
het alweer een veel beter slem. West start ♦B en nu heb ik een “enige kans”: schoppen 3-3 en 
♣V10 sec op één hand, of ♣10-dubbel in Oost. Ik laat na ♦A en 3 keer schoppen de ♣B razen: 1 
down. 

Nog één spel van de eerste helft, in het teken van het uitkomstdoublet:



West Leon Oost Jaap
- 1♦ pas 1♥* * schoppen
2♥ pas 2SA*(?) 3♦
3♥ 4♦ dbl pas
4♥ pas pas dbl
allen pas

2SA was als “natuurlijk” bedoeld, maar werd opgevat als hartensteun. 4♦ werd voor straf 
gedoubleerd maar wordt gewoon gemaakt. Terecht liep west weg. 
Met doublet hoopte ik ook aan te geven dat ik geen schoppenstart wil, maar partner legde toch 
♠V op tafel, slechts 1 down nu, in plaats van 2 down.

Ook de tweede helft kende haar hoogte- en dieptepunten. Omwille van de ruimte beperk ik me 
tot een voorbeeld van beiden. Eerst het dieptepunt:

West Leon Oost Jaap
- - - 1♣
oas 1♦* pas 2♣ (?) * harten
allen pas

Met hartenlengte waardeerde ik mijn hand wat af en besloot te volstaan met 2♣. Aan de andere 
tafel werd 3♣ geboden en werd het kansloze 3SA bereikt. Daar ging bij onze maten in de 
verdediging echter iets mis. Het is me niet duidelijk hoe je het kansrijke 5♣ kan bereiken en 3SA 
kunt vermijden (dat is dan ook niemand gelukt), maar achteraf denk ik wel dat ik met 2♣ de 
waarde van de kaart verkeerd inschatte.



Pièce de résistance en hoogtepunt van de avond was tenslotte spel 21:

West Leon Oost Jaap
- 1♥ 2♠ dbl
pas 3♥ pas 3SA
allen pas

Na 2♠ heb ik een probleem. Met de juiste kaarten er tegenover kan het zomaar 6♣ zijn. Na 3♥ 
geloofde ik daar niet meer in en hoopte ik dat de klaveren zouden lopen. Met in de hand en in 
dummy een potentiële slagenbron maar met weinig communicatie is dit een delicaat spelletje. 
Dat geldt overigens ook voor de verdediging. Timing is van cruciaal belang en ik heb dan ook 
JACK nodig om de double dummy analyse uit te voeren. 
Gegeven tijdsdruk kom ik hier niet direct aan toe, dus volsta ik met te zeggen dat ♣B (10, 9) de 
enige downstart is. Bij ons aan tafel werd ♠V gestart die ik mocht winnen met ♠H. Ik speelde 
correct ♥2 en legde in dummy de ♥10 (als ik niet snijd ben ik weer down). Ik probeerde ♥A en 
die houdt inderdaad, maar de kleur ontwikkelen zit er niet in (ruitje weg in de hand). Ik stapte 
over op de klaveren (hartjes weg op tafel). Toen ook die niet bleken te lopen, wist ik dat er nog 
steeds een uitdaging is...
Ik kon inmiddels west inschatten op een 2524 en oost had onderweg iets in ruiten gesignaleerd. 
Met het plan om een slag in ruiten te ontwikkelen, speelde ik een kleine ruiten na, voor de 10, 
heer en aas. Oost wist dat ik de dummy niet meer kon bereiken en wil dus geen schoppen 
naspelen en speelde ruiten door voor ♦V van west. De situatie was toen:



West is aan slag en kon niet voorkomen dat ik nog 3 slagen ga maken. De drie varianten:

• ♥V voor ♥H op tafel. Nu eerst ♦B en dan ♠T: Oost moet me nog ♠B gunnen
• ♠9 voor ♠A, ♦ na. Dit om de weg naar de vrije schoppen en harten in dummy af te 

snijden... Gelukkig hebben we west nog: de nagespeelde ♣ is voor hem en hij moet 
harten spelen voor dummy, en daar ligt dan ook ♠B

• ♣B: nu kan ik binnenlopen op de klaveren

Ik zeg nog een diepgaandere analyse op dit spel toe en als die de moeite waard is, zal ik die 
met jullie delen.
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