
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
10 mei 2016, tweede avond Howell-II 
 
Dubbel 

 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Toen ik nog maar kort bridge speelde waren er nog geen bidding boxes. Ik speelde in de 
stad waar ik studeerde, Delft, op een zomerdrive van DBC. Op een gegeven moment 
kwamen er twee jonge dames aan tafel en ik bleek niet helemaal afgeleid; bij het inspecteren 
van hun systeemkaart stond een curieuze afspraak: 
 
“Doublet is informatief, Dubbel is straf”. 
 
De afspraak leek me even nuttig als illegaal en het vrouwelijk schoon was oprecht verbaasd 
– en ze hadden het nog wel zo eerlijk op hun systeemkaart gezet! 
 
Net als toen heeft de titel van dit artikel een dubbele (sorry!) betekenis. Ten eerste is het 
doubleren van de tegenstander in deze wedstrijdvormen soms noodzakelijker dan dat dat 
zou zijn bij viertallen – de risico’s en beloning zijn anders. 
Ten tweede, de score die we dinsdag behaalden was bijna het dubbele van de score die we 
twee weken geleden moesten accepteren. Gisteren was het 56%... u kunt onze eerdere 
score op de uitslagen terugvinden. 
 
Een standaard dubbel is de dubbel van het bod van een tegenstander dat een take-out van 
je eigen manche is. Of althans, dat denk je: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid (Paul) 
      1♠ 
2♥  2♠  3♦  4♠ 
dbl  pas  pas  pas 
 



Paul heeft in LTC een 4-loser-hand en aan zijn 4♠-bod is niets gelogen. West had een in 
viertallen wellicht te gevaarlijk 2♥-bod (ach, het was paren), maar toen zijn partner vrolijk 3♦ 
bood, had hij hogere verwachtingen van het eigen potentieel. Een gedoubleerde manche is 
wel fijn op de eerste tafel. 
 
Een typische paren-dubbel betreft het doubleren van de tegenstander in de deelscore, omdat 
ze de deelscore bevechten. In het typische geval levert downgaan van de tegenstander niet 
voldoende op om de eigen deelscore te compenseren. Gedoubleerd echter.... 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Frank  Jaap  Aris  Paul 
  pas  pas  1♥ 
pas  2♣ *  pas  2♥  * Drury 
pas  pas  dbl  pas 
2♠  pas  pas  3♥ 
pas  pas  3♠  pas 
pas  ??? 
 
Een typisch paren-biedverloop tegen Veger-Verburgh. Ik schat in dat 3♥ een goede kans 
maakt maar 4♥ niet (wordt wel een aantal malen gemaakt na de uitkomst van ♣V). We 
hebben de meerderheid van punten en dus moet er gedoubleerd worden. Met +100 worden 
we niet rijk als het +140 voor ons is. Dan maar hopen dat het +300 wordt. Er is geen garantie 
dat 3♠ down gaat, maar als het gemaakt wordt zal het sowieso niet veel opleveren.... 
Frank merkt terecht op dat 3♠ gemaakt wordt als de heren in de lage kleuren andersom 
zitten en dat klopt maar ook dat risico moet genomen worden. Het risico is echter beperkt, 
maximaal zo’n 30%; dat terwijl je een goede kans op een gedeelde top hebt.... 
 
Natuurlijk was ik te laf om te doubleren, want het was de laatste tafel en wilde een nul 
voorkomen omdat ik het idee had dat we een redelijke score hadden bijeengespeeld.  
3♠ min 2 leverde nog ruim 40% op en dat viel dus weer mee. 
 
Deze was eigenlijk makkelijk; de volgende was nog wat lastiger: 
 



 
 
In een werderom competitief biedverloop bieden OW (Schreuder-Nöcker) 4♣ nadat wij 3♦ 
hadden geboden. Ik zit in Noord en weet van de vierkaart ruiten in Zuid, dus ik tel voor 
mezelf maar 2 slagen in de verdediging. Wat brengt partner mee? 
Ook nu paste ik maar nu met meer overtuiging. Ik had minder zekerheid dat de hand aan ons 
lag (we hebben slechts 19 punten samen) en bovendien schatte ik in dat 2 down wel veel 
gevraagd was: en om +50 te converteren naar +100 gaat dan weinig opleveren, als je zelf 
+110 kunt maken.  
 
Veel paren maakten 10 slagen in ruiten, waar het oprapen van 2x AH toch niet zo moeilijk 
lijkt (4♦ bieden en gedoubleerd worden is dan een echte nul). 4♣ leverde zowel gedoubleerd 
als niet-gedoubleerd weinig op (15%). Gewoon goed geboden van de opponenten. 
 
Een bijzonder doublet is het lightner-doublet van een vijandelijk 3SA contract: 
  



 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
  1♦  pas  1♥ 
dbl  rdbl *  2♣  dbl  * support, 3 kaart ♥ 
pas  ... 3SA  pas  pas 
dbl   allen pas 
 
Het rode kaartje werd in dit biedverloop regelmatig gebruikt! 
 
West laat zich bepaald niet onbetuigd, maar het was voor zijn partner niet duidelijk dat het 
laatste doublet was bedoeld om geen klaver te starten. Alleen hartenstart houdt het prima 
3SA-contract tegen omdat de ruiten heel scheef zitten.  
Oost start echter wel klaver, ik leg ♣B en daarna is er geen verdediging meer.  
 
Merk op dat 2♣ maar net 1 down gaat volgens de double dummy analyse...! 
 
Tot nu toe heb ik vooral biedspelletjes behandeld. Waar we het echt voor doen is echter 
afspelen. Onze tegenstanders in de derde ronde boden een scherpe 3SA en opnieuw moest 
ik bedenken of ik moest doubleren: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Remco  Jaap  Koeno 
      1♣ 
1♠  1SA  pas  3SA 
pas  pas  ??? 
 
Partner volgt kwetsbaar met 1♠ en ik heb ♠AB.... wat is hier aan de hand?? Ach, hier geldt 
dat als 3SA downgaat dat waarschijnlijk toch een goede score zal zijn, dus ik pas.  
 
Het is een gecompliceerd spel waarin double dummy 9 slagen haalbaar zijn tegen elke 
verdediging. Tsja, als dan Remco Brüggeman leider is, wordt het héél lastig om het toch 
down te krijgen. 
 
Ik vertrouw erop dat partner een entree naast zijn schoppen heeft als Remco inderdaad een 
stop heeft, dus ik start met ♠A, ♠B na. Remco begint aan de klaveren en Paul moet gaan 
afgooien. Als hij meteen een ruitje afgooit kan Remco het wellicht nog verkeerd lezen maar 
hij blijft op ♦H9 zitten en zet ook ♥V niet kaal (als hij dat laat doet kan Remco ♥A slaan en 
een harten aan mij afgeven). Paul gooit schoppen af waardoor de ruitensnit veilig wordt.  
 
Wederom deden de tegenstanders het hier goed. Gelukkig echter was dat afgelopen dinsdag 
minder vaak het geval dan 2 weken geleden! 
 
 


