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Het DD-dilemma en andere sores 
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Gezien de versterkte degradatie uit de C moesten we weg uit de 
gevarenzone, maar het begin stemde weinig hoopvol. Het eerste spel dat 
we speelden bezorgde ons (OW) al de dramatische score van -1100. Zuid 
opende met 1SA (niet ieders keus met die verdeling), waarop west 2♠ 
volgde. Noord had er geen seconde denktijd voor nodig om dat voor straf 
te doubleren. Min vier is teveel van het foute, maar 2♠ werd wel vaker 
geboden, alleen niet gedoubleerd. Doorgaans opende zuid 1♣ en dan 
heeft noord na 2♠ geen bod. Zo mochten Willem Schneider & Martijn Vis 
2♠ spelen, -2 en een score van ‘maar’ -5. Het hele spel: 
 
3. Z/OW    
  ♠ AHB   
  ♥ 108542   
  ♦ 3   
  ♣ VB54   
    
♠ V109743 ♠ 65 
♥ H73 ♥ VB9 
♦ HB10 ♦ V8754 
♣ 3   

N

O

Z

W

 ♣ 1092 
     
  ♠ 82   
  ♥ A6   
  ♦ A962   
  ♣ AH876   
 
Twee tafels later overkwam ons –nu NZ- op spel 10 in 3SA hetzelfde als 
door Marcel Winkel is beschreven, en eveneens na een intermediate 2R-
bod... 
 
W N O Z 
  pas pas 
1♣ 2♦ pas 3SA 
pas pas pas  
    
 
West startte ♣H en na enig gepluk gooide oost daar de tien bij. Prompt 
volgde een schoppen voor het aas van oost, die klaveren natrok voor één 
down. 
 
 



10. O/Allen    
  ♠ 762   
  ♥ AH6   
  ♦ AVB1072   
  ♣ 6   
    
♠ 94 ♠ AB853 
♥ V954 ♥ 82 
♦ 53 ♦ 64 
♣ AHB43   

N

O

Z

W

 ♣ 10875 
     
  ♠ HV10   
  ♥ B1073   
  ♦ H98   
  ♣ V92   
 
Maar daarna keerde het tij. Wij waren verder OW en op spel 14 
(Oost/niem)  ging het bieden: 
 
W N O Z 
  1♣ dbl 
1♠ pas 4♠ dbl 
pas pas pas  
    
 
Dat ging na ♥10 uit maar eentje down: 
 
14. O/niem    
  ♠ 5   
  ♥ 10987   
  ♦ H8764   
  ♣ VB6   
    
♠ H7642 ♠ AV98 
♥ - ♥ VB2 
♦ V952 ♦ B3 
♣ 10842   

N

O

Z

W

 ♣ H973 
     
  ♠ B103   
  ♥ AH6543   
  ♦ A10   
  ♣ A5   
 
Wel of niet stevig doorbieden was ook aan de orde op spel 22 (O/OW). 
Oost past, zuid 2♣ (sterk of zwakke twee ruiten), west 2♠ met: 
♠AB10985 ♥63--♣H9852. Noord 2SA (sterk, vraagt). Over 4♠ van oost 
biedt zuid nog 5♦. Wat moet west doen? Ik legde het probleem 
dinsdagavond laat voor aan een illuster gezelschap: Peter vd Linde, Tim 
Verbeek, Toine van Hoof en Dennis Kruis. Tim kwam meteen op de 
proppen met een aardig recept: west dubbelt (= geen straf, maar 
consulteert). Maar als je dat niet speelt is 5♠ toch wel heel verleidelijk, 



vonden de heren ook. Ik noem dat het DD-dilemma: doorbieden of 
doubleren. Doorbieden gebeurde wel vaker, ook in de A-groep zoals 
Marcel Winkel laat zien. Wij werden gedoubleerd. Het tegenspel is 
evenzeer het overdenken waard: 
 
22. O/OW    
  ♠ HV   
  ♥ AB95   
  ♦ HV7   
  ♣ VB107   
    
♠ AB10985 ♠ 7632 
♥ 63 ♥ V10842 
♦ - ♦ A42 
♣ H9852   

N

O

Z

W

 ♣ A 
     
  ♠ 4   
  ♥ H7   
  ♦ B1098653   
  ♣ 643   
 
Noord mag uit. Hoe kansrijk is de start met ♦H? Mij dunkt dat je met twee 
zekere slagen best mag beginnen met ♥A, die ruiten kan later nog wel. 
Maar nee, ook tegen ons werd met ♦H gestart, waardoor 5♠ gedoubleerd 
binnen kwam. 


