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7 april 2015, individueel toernooi 
 
Doubletten 

 

door Jaap Hazewinkel 
 
”Het leukste toernooi van het jaar”, aldus Ed Franken, en zo is het ook. Vooral als we dat 
maar eens per jaar doen, want met bridgen heeft het niet altijd evenveel te maken, zoals 
uit de volgende spellen zal blijken. Dat gezegd hebbende, het is dan wel elke keer weer 
een uitdaging om het roer zo recht mogelijk te houden.  
Ik speelde de hele avond als noord. Op mijn eerste spel van de avond (spel 4) zou ik 
graag hebben willen teruggrijpen op een oude afspraak: 
 

 

  

West opent 2♠, Muiderberg. Nu speelde ik met Steven Vollers dat doublet voor straf was. Op 
dit spel een ideale afspraak en goed voor een top. Maar goed, ik had er geen vertrouwen in 
dat die boodschap zou overkomen en bood 3 Sans. Immers, na doublet zou partner harten 
gaan bieden.  
Na 3 Sans bood partner 4♥ en dat was terecht: 10 slagen en 75% 
Op de volgende tafel beginnen we met dit spel (spel 1): 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
  1♥  pas  1SA 
2♦  pas *  2♠  pas       * hopend dat partner kan openhouden 
3♣  dbl  allen pas 



 

Na 2♦ van west kan ik uiteraard niet doubleren (hoewel, lees rustig verder ☺). Na 3♣ echter 
kan ik wel mijn overwaarde laten horen, en het doublet klonk partner als muziek in de oren. 
Dat contract ging 3 down voor 92%. 
 
Mijn partner ging vervolgens west zitten en deed me als dank dit aan: 
 

 
 
West opende na twee keer pas: 2♦, multi! Nou moet ik zeggen dat het biedsysteem dat we 
allen moesten spelen een verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren, maar de multi 
2♦ opening moet heroverwogen worden; de NBB staat toe dat je de verdediging tegen 2♦ 
erbij mag hebben (tot chagrijn van Toine van Hoof die dat maar onzin vindt). Het geeft wel 
aan dat het lastig is je er tegen te verdedigen. Zeker als west nauwelijks een echte multi in 
handen heeft. 
 
Ik had op 2♦ moeten passen, ik kom nog wel aan de beurt. Ik vond echter dat doublet hier 
een opening met ruiten zou moeten aangeven. Na mijn doublet bood oost 2♥ (bedoeld en 
geïnterpreteerd als “pass or correct”) en mijn partner verzon 2♠.... (waarom geen doublet?) 
Daar bleef het bij, en de eerste slechte score van de dag was een feit. 
 
Op de derde tafel vulden spelers het doublet-bod op een geheel eigen wijze in (spel 19): 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
      pas 
pas  1♣ *  1♠  dbl !? 
pas   1SA   allen pas 
 
Ik zou mijn partner’s doublet niet verzonnen hebben maar het pakte hier geweldig uit: Oost 
durfde in de uitpas geen 2♥ te bieden, vrezend voor hartens in zijn nek. Double dummy is het 



zelfs 4♥ voor OW maar dan moet je wel een paar dingen goed doen.... Ik ging in 1SA 2 down 
voor een prima score. 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
1♣   1♥  dbl !?  1♠ 
1SA  pas  2SA   allen pas 
 
Oost had net west gezeten en gezien hoe zijn partner, zuid op het vorige spel, het doublet 
had gehanteerd na een volgbod van de tegenstander. “Dat kan ik ook”, dacht hij. De nieuwe 
zuid kende de info-dubbels van deze tegenstanders en bood gewoon 1♠, en terecht. 
Hierna besluiten oost-west de manche niet te bieden en haalden 10 slagen zonder troef. 
 
Na afloop bleek bij de prijsuitreiking dat ik vijfde was geworden. Ik mocht een boekje 
uitzoeken, en had gegeven het thema van de avond geen enkele moeite om mijn keus te 
bepalen: “Doubletten”, door Bep Vriend. Ik ben benieuwd of zij ook met een vierkaart tegen 

en een singleton in de andere major adviseert om te doubleren ☺. 
 
De Frans Zurlage trofee ging dit jaar naar Rob van den Bergh, die met ruim 67% een maatje 
te groot was voor de rest van het veld. 
  
 


