
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

Een dubbeltje op zijn kant 

Dinsdag 29 september 2020, Howell 1.4 

door Ton Mook 

Bij Parenbridge gelden andere regels dan bij Butler en Viertallen. Zoals Jaap al aangaf: ín paren 

moet je vaker de hakbijl – het strafdoublet - durven hanteren. Want men is eerder geneigd om (te) 

hoog te bieden, omdat het maar om 1 spel gaat met maximaal 100% te verdienen. En dat geldt ook 

voor het af- en tegenspelen. In Butler en Viertallen zijn upslagen minder belangrijk dan het maken 

van je contract en mede daardoor neemt juist de tegenpartij extra risico’s om je down te spelen. In 

paren is het feitelijk andersom: de leider neemt risico’s en de tegenpartij (juist) niet, want een upslag 

weggeven kan fataal zijn. 

Met een strafdoublet is het vaak een dubbeltje op zijn kant. Door het doublet gaat het vaak om een 

top of een nul. En als dat gelijk op het eerste spel al gebeurt, dan kan dat een voorteken zijn voor 

de hele avond. En als je dan ook nog om 19:40 de vraag krijgt of je een stukje wil schrijven, dan …. 

Maar natuurlijk wel iets van youtube, maar dit keer een filmpje. Waarin ook alles heel nauw luistert 

en een goed resultaat vaak een dubbeltje op zijn kant is. En als je dan Zonderland heet, dan ben je 

blij met elk dubbeltje. Uit Londen 2012: 

https://www.youtube.com/watch?v=yAkN1SyMWm4 

 

Tegen Remco Bruggeman en Henk Willemsens. Het 

bieden verloopt vrij normaal (1  is een transfer naar 

schoppen). Arie probeert eerst een deelscore binnen te 

hengelen en neemt vervolgens uit met 5 . En dat kan 

in dit geval niet down met AV achter H. Gaat het 

zo’n avond worden? 

 

  



Spel 5 en 6 tegen Dick Maans en Willem-Jan van Rooijen 

Hier vergeet ik weer dat ik (1) in een parenwedstrijd zit en (2) 

dat je voor de upslag moet gaan. 

Partner inviteert in harten, west geeft aan dat hij ruiten heeft 

en 16+pnt en ik bied als een angsthaas 3 . Dan het afspel: 

een opgelegde kans om op V te snijden maar wel met het 

risico dat je 1 down gaat.  

Het is eigenlijk een heel simpel spel. Zit je in 4  dan maak je 

altijd 4 . Want je enige maakkans is de schoppensnit. 

Schrale troost: 3  +1 was ook maar 30% 

 

 

Het volgende spel vergis ik mij maar het dubbeltje valt de 

goede kant op. DBL achter een echte kleur is bij ons straf, 

maar dat was ik even vergeten. Ik leg de dubbel uit als 

Negatief. In feite 8+pnt met schoppen. Arie hoort ‘straf’ en 

past dus. 1 down scoort bijna 90%. Gaat het dus zo’n 

avond worden? 

 

 

 

 



Tegen Hans Verveer en Theo Fonville. Opnieuw een 

(uitkomst)dubbeltje waardoor we goed wegkomen. 

Ruiten start en klaver na zorgt voor 3SA +1. Dat Hans 

klaver switcht in plaats van harten is goed te begrijpen. 

Zet V bij Noord en je ziet H nooit meer terug. ���� 

De dubbeltjes blijven goed vallen 

 

Tegen Jaap ‘Dubbeltje’ Hazewinkel en Paul Schriek. Ik 

heb wat je noemt een monsterhand. 2  van Jaap belooft 

schoppen zwak of sterk, geloof ik, waarna ik eerst 4  en 

daarna 5  bied. Paul dubbelt en als hij na B start in slag 

2 klaver switcht dan heb ik 5 X+1. 

  



Tegen Nick Schreuder en Gé Schellen. Opnieuw een 

monsterhand en misschien niet het beste biedverloop 

opnieuw eindigend in een dubbeltje. 

Vervolgens is de vraag: hoe maak je 5 ? 

Twee van de 14 leiders slaagden er in om 11 slagen te 

maken. Als je er in slaagt om een 3e schoppen te troeven 

met 10 dan ben je binnen. 

De eerste 5 slagen: 

1. H 2 T 8 

2. V 9 5 4 

3. A 2 5 7 

4. 3 8 V 5 

5. 7 2 A H 

In dit geval zitten de schoppen 5-1 tegen maar als je dan 

alleen nog maar H hebt om te troeven is 5  ook binnen. 

 

2  belooft 9+ met   of 3krt  met 10-12. Je kunt je 

afvragen of zonder het dubbeltje ook 4  bereikt was. 

Maar 3 leiders maken meer dan 9 slagen in , want daar 

heb je wat hulp bij nodig. En weer viel het dubbeltje de 

goede kant op. 

 

 



Tegen Conny ten Cate en Frans Lejeune. 2  is zwak met 

ruiten of sterk. Hier een DBL conform het advies van Jaap. 

2 X gaat voor -1100, maar Frans gelooft mij wel en biedt 

klaver waarna het ruiten bod van Arie alleen maar een 

goede ruitenkleur kan zijn.  

3SA wordt dus toch het eindcontract voor 50% 

 

In dit spel een dubbel na 1  – 3 . 3  is 4krt  en zeer 

zwak, kwetsbaar 3-5 pnt. Als de dubbel blijft staan, gaan 

we minimaal 1 down voor -200 en dat levert 11% op. Nu 

de tegenpartij zelf gaat spelen, krijgen we er ‘maar’ 15% 

bij, omdat Frans blijkbaar als enige een 2e harten troeft 

met 5 en vervolgens met AH de V onschadelijk 

maakt. Anders had het zelfs 61% opgeleverd. 

 

 

Dit waren alle spellen met een dubbeltje dat meestal voor ons de goede kant op viel op een avond 

waar hoog bieden zonder meer loonde. En dan is het niet erg om een stukje te schrijven. Onze 

eindscore? Een mooie tweede plek met 58,33%.  


