
Keuze tussen doublet en een kleur 
Koeno Brouwer 

 
Je hebt ♠Ax  ♥V10xx  ♦x  ♣AHVxxx en je opent met 1♣. 

De bieding:  1♣   (pas)   1 (= transfer voor 4+ schoppen)    (3♦)   
Wat is je herbieding??? 
 
Dit was board 37 van vorige week dinsdag. De meningen in onze (viertallen)groep liepen 
uiteen. Het hele spel was als volgt: 
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W N O Z 
 1♣ pas 1♥= 4+S 
3♦  !! ????   
 
Noord opende met 1♣ waar alle evenwichtige handen zonder 5-kaart hoog t/m 20 punten in 
kunnen zitten en verder onevenwichtige handen met 5+♣ (evt. een 4♣441) t/m 22 punten 
indien het geen MF hand is. Het 1♥ bod kan daarom al vanaf ♠VBxxx met slechts drie goede 
punten. West, die niet kwetsbaar was en achter de schoppenkleur zat van zuid, presteerde 
het agressieve 3♦.  
 
De vraag is nu wat moet noord bieden?  
Noord heeft een mooie hand dus pas komt niet in aanmerking. Ook 4♣ komt niet in 
aanmerking omdat 3SA wordt overgeslagen en een eventuele hartenfit erg moeilijk te 
bereiken is. Blijven over de opties 3♥ en doublet.  
 
Doublet 
Doublet is laag en erg flexibel. Doublet heeft ook het voordeel dat je partner het eventueel 
voor straf in kan laten. Wat kan doublet allemaal betekenen? Mijns inziens: 

 een evenwichtige hand (in ons geval een SA 17-20), minder dan vier schoppen 
waarmee je liever niet 3SA biedt (o.a. zonder ♦-stop, een 4-♥ en/of 3-♠) 

 een 5♣4♥22 / 31 verdeling, zeker met een 3-kaart ♠ 

 een onevenwichtige 6+♣ te sterk voor het wat minder sterke directe 4♣ bod 
 

Dit zijn al redelijk veel mogelijkheden waardoor het doublet behoorlijk belast is en nog weinig 
informatie aan partner verstrekt. Een goede reden om hier niet ook nog de optie van een 
sterke 6♣-4♥ verdeling aan toe te voegen.  
 
 



Enkele voorbeelden van handen waarmee zou kunnen worden gedoubleerd: 
♠AVx ♥HVxx   ♦xx ♣AHxx 
Er kan dus ook een 4-kaart harten bij zitten, maar niet noodzakelijk. Indien er een 4-kaart 
schoppen bij zit gaat de keuze tussen 3♠ en 4♠ en niet doublet. In ons systeem is 4♠ altijd 
een sterk spel zonder een singleton anders wordt er gesplinterd.  
 
♠ABx ♥V10xx  ♦Hxx   ♣AHB 
Nu is doublet vanwege de verdeling ook op zijn plaats. Er is niet met 1SA (14-16 bij ons) 
geopend. Je hebt weliswaar een ruitenstop maar je partner kan een 4-kaart harten hebben 
en/of alleen een 5-kaart schoppen. Als hij dat niet heeft en ook geen ruitenstop dan heeft hij 
een probleem. Dan heb je pech en had je beter 3SA kunnen herbieden.  
 
♠Ax ♥AVx ♦x   ♣AHVxxxx 
Deze hand is te sterk voor 4♣ .  
Eerst doubleren daarna eventueel nog 4♣, forcing bieden.  
 
Wat te doen met de volgende kaart? 
♠HVx ♥VBxx   ♦x   ♣AHVxx 
Opnieuw ben je voldoende sterk. Als je nu 3♥ biedt kan je partner een probleem hebben. Stel 
dat hij slechts een 5-kaartje schoppen heeft zoals B10xxx of zelfs Axxxx en geen 4-kaart 
harten dan zal hij toch niet zo snel zijn schoppenkleur nog eens vrijwillig bieden. Althans met 
een ruitenstop zal hij eerder geneigd zijn 3SA te herbieden.  
Dus doublet heeft hier mijn voorkeur. 
 
En met: 
♠Hx ♥ABxx  ♦xx ♣AHVxx 
Nu kun je ook twijfelen of je 3♥ of doublet moet bieden. 
Als je doubleert en je maat 3♠ biedt kan hij een 5-kaart hebben en is 4♠ wellicht ook niet zo'n 
mooi contract. Zeker met een kleine doubleton schoppen zou mijn voorkeur naar 3♥ gaan.  
 
In ons voorbeeld geeft 3♥ de ziel van je spel aan met een lange mooie klaveren en een 
vierkaart harten. Je wilt ook liever niet dat partner een eventueel doublet inlaat. Je wilt alleen 
in schoppen eindigen als partner zijn schoppen nog eens vrijwillig herbiedt en daar geef je 
hem nog op driehoogte de gelegenheid toe. Het is ook niet zo van belang of de harten wat 
sterker (meer punten) is of juist de klaveren. Het gaat om de combinatie klaveren en harten. 
Een 6-4 met genoeg punten totaal (hier 11). De enige spreiding in het bod 3♥ zit dus in de 
plaatsing van de punten. Daardoor wordt 3♥ een zeer goed omschrijvend bod zonder al te 
veel schoppensteun.  
 
Mijn voorkeur gaat dus ondubbelzinnig uit naar 3♥. Je geeft partner onmiddellijk een prima 
inzicht in jouw verdeling met de waarschuwing dat voor een manche in de kleur van partner 
(schoppen) wellicht een erg goede kleur bij partner nodig is. Mocht je een prachtige 3406 
verdeling hebben dan kun je na een 3SA bod van partner altijd nog 4♠ bieden. Nu is eerst 
informatie over jouw mooie verdeling aan de orde. Indien je een 5-kaart ♥ hebt en dus een 6-
kaart klaveren moet je maar 4♥ bieden lijkt mij. Als je daar onvoldoende sterk voor bent zou 
je wellicht beter met 1♥ hebben kunnen openen.  
 
Mijn advies is:  
Meld je verdeling zeker indien het een extreme verdeling is.  Doubleer indien er nog 
meerdere mogelijkheden zijn waarop je partner eventueel kan anticiperen.  Of 
doubleer om in de volgende biedronde een sterkere versie aan te geven.  

 
 
 
 



In de praktijk ging de bieding als volgt: 
W N O Z 
 1♣ pas 1♥= 4+S 
3♦  !! dbl 4♦   5♠   !! 
pas 6♠ pas pas 
dbl pas pas pas 
 
Zuid had na doublet het volgende probleem. Hij vermoedde nu een 3-kaart schoppen bij 
partner of een erg sterk spel met een lange klaveren. Maar hij had maar een mottig 5-kaartje 
schoppen. Hoe nu in slem te eindigen en dan het liefst in eigen hand, want zuid wilde de 
verwachte ruitenuitkomst wel naar zich toe hebben. 
4♠ zou betekend hebben een zeskaart schoppen met 8-11 punten en dus wellicht een  
eindbod. Daarvoor was zuid te sterk. 4SA zonder sprong was ook niet onmiddellijk inviterend 
voor slem. Het leek toch wel op een slem. Wat nu? Zuid wist door het "manmoedige" 4♦ bod 
nu zeker dat noord hoogstens een singleton ruiten had.  
 
Zuid besloot tot 5♠ en wilde hiermee aangeven: partner met de andere kleuren zit het wel 
goed. Ik maak me alleen zorgen om de schoppen. Dus bied 6♠ met een goede driekaart fit. 
bijvoorbeeld met HVx of AVx. Zelfs A109 zou nog goed zijn hoewel dat met de 4-1 verdeling 
wel tot down zou leiden. Mocht partner geen goede driekaart steun hebben, dan moet hij 
maar 6♣ bieden. Zuid kan dan altijd nog tot 6SA besluiten Zuid had inmiddels ook bedacht 
dat als hij zou doubleren (lijkt toch wel erg veel op straf) dan zou noord misschien toch niet 
passen. Met de verwachte driekaart schoppen zou noord dan 4♠ bieden en na ruitenuitkomst 
zou een eventuele slem in schoppen twijfelachtiger zijn dan een slem in de goede zuidhand. 
Dat was de reden voor het niet afgesproken 5♠ bod. Dat werd helaas anders geïnterpreteerd 
dan gehoopt.   
 
Na het doublet van west kon zuid nog 6SA bieden. Tja dat valt ook niet mee. Je hoort partner 
na afloop al zeggen: ik snapte het helemaal en ik heb een redelijk goede driekaart schoppen 
en nu twijfel je aan mijn begrip en ga je in 6SA down.  
 
Overigens wordt 6SA gemaakt?  
a. West komt uit met ruiten: de leider raapt zes klaveren, twee ruiten, 3 harten en één 
schoppen op. Contract. 
b. West start met  ♠H. De leider speelt ♠A en na zes klaveren en twee harten is de volgende 
positie bereikt: 
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Zuid speelt nu ♥4. West zit in dwang. Gooit hij ♠9 weg dan wordt hij ingegooid met ♠4 en 
mag hij de ruiten in de vork brengen. Gooit hij ♦10 weg dan speelt de leider ruiten naar het 
aas en maakt hij ook zijn contract.  
Had zuid (Ik :) alsnog maar 6SA geboden. Nu trof zuid weinig begrip na drie down!!   


