
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB..... 
 
Howell, C-groep 26 mei 2009 
 
DOUBLE-TROUBLE 
 
Peter Bosman 
 
 
De titel DoubleTrouble heb ik gejat van een artikel bijna 25 jaar geleden in Star 
Magazine, maar ik wist zo gauw geen betere. 
Bij thuiskomst dinsdagnacht -Hans Verveer gaf me een lift- was me de moed al in de 
schoenen gezonken om iets over afgelopen dinsdagavond te schrijven, maar die 
zonk tot ver onder mijn zolen toen ik woensdagavond Barcelona zag winnen van 
Manchester United, van Van der Sar dus. Wat een techniek, wat een beheersing, 
wat een uitgekookte speelstijl. Ik kon door omstandigheden niet eerder aan dit stukje 
beginnen, maar de flarden brilliant spel die ik van Barcelona zag ontnam me haast 
de lust nog iets te melden over mijn eigen gepruts. 
 
Neem die 4♠ die ook door Tim werd becommentarieerd op de site: 
 

25. N/OW    
  ♠ 103   
  ♥ HV987   
  ♦ H95   
  ♣ V62   
    
♠ 865 ♠ AHB94 
♥ A2 ♥ B4 
♦ V10642 ♦ A7 
♣ B104   

N

O

Z

W

 ♣ AH93 
     
  ♠ V72   
  ♥ 10653   
  ♦ B83   
  ♣ 875   
 
 
Op uitkomstles heb ik altijd geleerd dat starten onder een boer vandaan zelden goed 
is. In 4♠ kreeg ik ♦3 uit, dus legde ik in vol vertrouwen de vrouw, voor heer en aas. 
Klutterdeklut. Wanneer Loek sr als een engeltje op mijn schouder had gezeten -wat 
ik waarschijnlijk niet had overleefd, zo'n grote man- had hij mij nu nog net voor ik 
bezweek kunnen influisteren dat ik toch nog wel een overslag kon maken door over 
te steken naar ♥A om ♣B op te spelen. Zit die snit mis, kun je alsnog de 
schoppensnit nemen, zegt het engeltje nog terwijl ik naar adem hap.  Maar ik had 
mijn verlies ook kunnen beperken door meteen ruiten na te spelen. Dee ik niet, suf 
schoppen gesneden voor precies 4♠C. Boe 
 
 
 
 
 
 



27. Z/Niem    
  ♠ B9732   
  ♥ V6   
  ♦ V64   
  ♣ V86   
    
♠ A ♠ HV 
♥ 10973 ♥ AHB82 
♦ HB98 ♦ A107 
♣ AH94   

N

O

Z

W

 ♣ B53 
     
  ♠ 108654   
  ♥ 54   
  ♦ 532   
  ♣ 1072   
 
Loek miste ik ook twee spellen later, toen we in 6♥ waren beland. Zuid startte z’n 
kleinste klaveren, maar dat was van derde-viijfde en het leek me sterk dat hij van Vxx 
zou zijn uitgekomen. Dus geen snit, maar genomen in dummy. Troef AH (geen 
aanleiding om te snijden). Onderwijl schoppen AH gedeblokkeerd. Tot slot de tweede 
hoge klaveren en klaveren na – een eenvoudige eliminattie en ingooi, want hoe 
speel je anders de ruiiten aan? Meneer rechts van me mocht van ♦V10x de 12e slag 
brengen, 31%. Voor een beetje score hadden we natuurlijk 7SA moeten bieden en 
dat met een overslag moeten maken.  
 
Het doubleren van min of meer vrijwillig geboden manches van de tegenpartij 
leverde ons ook weinig profijt op. Bij ons is dat in een competitief biedverloop al 
gauw straf; aan forcing pas en wat daar bij hoort doen we niet. Afspraak is, dat je er 
alleen met helle, hele, hele goede redenen uit mag. 
 

4. W/Allen ♠ HV98   
  ♥ B5   
  ♦ HV432   
  ♣ 102   
    
♠ A7 ♠ 652 
♥ 7632 ♥ AHV1094 
♦ B105 ♦ 6 
♣ V975   

N

O

Z

W

 ♣ HB6 
     
  ♠ B1043   
  ♥ 8   
  ♦ A987   
  ♣ A843   
 
Noord opent 1♦, oost volgt 1♥, zuid 1♠ (5+krt), west past, noord 2♠. OW dringen 
nog aan tot 4♥, gedoubleerd door zuid. Moet noord er nog uit? Die weet niet dat ze 
een dubbele fit hebben. Hij past dus, is blij als partner met ♦A start (mooi drie slagen 
om mee te beginnen, denkt noord nog) en trekt bleek weg als de tweede ruiten wordt 
getroefd. Wij dubbele fit, zij dubbele fit en zo lopen ze op de klaveren binnen. 
 



Op spel 14 doubleert west 5♠. 
 

14. O/Niem    
  ♠ HB32   
  ♥ AHV4   
  ♦ B9   
  ♣ AH2   
    
♠ A10 ♠ 8 
♥ 1065 ♥ 9 
♦ AH42 ♦ V108765 
♣ V975   

N

O

Z

W

 ♣ B10843 
     
  ♠ V97654   
  ♥ B8732   
  ♦ 3   
  ♣ 6   
 
Na twee maal pas opent west 1♣ (vanaf 3-lkrt). In een reeks biedingen toont noord 
zijn powerhouse hand. Om beurten gooien oost en zuid hun 6-5 in de strijd (oost 
eerst de ruiten). Op het laatst biedt oost nog 5♣ over 4♠, door west gecorrigeerd 
naar 5♦, waarop noord nog 5♠ biedt. Dat bod loopt uit naar west die vindt dat het 
nou wel genoeg is geweest. Straf, en oost past braaf: 5♠xC. 
Toen west op het volgende spel (15. Z/NZ) voor de derde keer ♣V9xx in handen 
kreeg werd 5♣ van NZ vlot gedoubleerd, dat echter door een slordigheidje in de 
verdediging even vlot werd gemaakt. Dat gebeurde nadat oost op correcte wijze de 
5-5 in schoppen en ruiten had aangeboden (zie ook Rian’s lament op dit spel). 
 
Op spel 11 krijgt oost eindelijk ook eens de kans de tegenpartij op te rapen. 
  

11. Z/Niem    
  ♠ HV742   
  ♥ HB4   
  ♦ HB   
  ♣ 832   
    
♠ 9 ♠ 8 
♥ 1098632 ♥ A75 
♦ 984 ♦ A10752 
♣ B105   

N

O

Z

W

 ♣ AHV6 
     
  ♠ AB10653   
  ♥ V   
  ♦ V63   
  ♣ 974   
 
NZ vinden hun giga-schoppenfit; oost biedt onderwijl de kracht en de ruitenlengte 
van de hand. Noord persisteert met 4♠, waarop oost het welletjes vindt en dubbelt. 
West is gewend zelf voor straf te doubleren, dus als oost dat doet moet je eruit. NZ 
durven 5♦ niet te doubleren, twee down. Tsja. 


