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Het kibitzerdoublet 

Door Marcel Winkel 

Naast het negatieve doublet, support doublet, teruggekaatste doublet, 

maximaal volgbod doublet, heropeningsdoublet, Lightnerdoublet en ik-wil-

door-doublet speel ik sinds gisteren ook het Kibitzerdoublet. Het was Robin de 

Kater die mij de ogen deed openen. 

Op een volgepakte tribune zag ik hoe hij en Peter de tegenstanders vakkundig 

in de tang namen: 

 

 

Nadat Robin op 1♦ kennelijk te weinig punten had voor een informatiedoublet, 

kwam hij na de 1SA herbieding (niet fraai met een singleton) tot leven met een 



doublet.  Naar de bank schreef hij: “Kamikaze actie die tot een dikke nul zal 

leiden”.  Het werd onrustig op de tribune en de meeste toeschouwers legden 

het mobieltje zelfs even aan de kant. Hoe zou dit avontuur aflopen?  Peter 

Spanjaart paste uiteraard met een opening in handen.  

Robin trapte af met ♣B, waardoor er in de eerste slag al direct 50 roem viel.  De 

leider, die slechts drie slagen had en in geen enkele kleur eigenlijk kans op een 

vierde, speelde wanhopig zijn singleton ♠ naar ♠H.  Peter nam het aas en 

speelde heel goed ♥B terug, die na rijp beraad werd gedekt met ♥V.  Robin 

nam met ♥H en speelde vlotjes een kleine harten terug voor ♥10 van Peter.   

Er werd druk gediscussieerd op de tribune wat Peter na zou spelen.  “Schoppen 

natuurlijk”, riep André zelfverzekerd, “want als de leider ♠Vx of ♠Vxx zou 

hebben, had hij de kleur wel anders aangespeeld!”  

“Welnee!”, bulderde Gerrit, “hij speelt veilig klaver na, want zijn partner is van 

♣B108(x) gestart”.  Anderen stemden er mee in. Inderdaad speelde Peter 

klaver na.  Er waren nu al 2 slagen in schoppen, 3 in harten en 2 in klaveren.  

De leider was dus al één down.  

“Als Robin zijn slagen in de goede volgorde opraapt, dus alleen ♠V en dan 

schoppen naar ♠B, dan komt de leider dik in de problemen”, probeerde ik.  “Hij 

moet 2 kaarten weggooien en dat kunnen alleen maar ruitens zijn. Anders 

worden alle resterende kaarten van Robin in ♣ en ♥ slagen en is de leider 4 

down”.   

Het eerst oprapen van ♠V is gratis, je bent het toch van plan te doen (down is 

down) en misschien kun je aan deze slag zien wat het beste vervolg is.  Als de 

leider inderdaad niet bekent op ♠V en een ruiten wegdoet, kan noord aan slag 

met ♠B nog een keer door de klaveren ‘heen boren’. De leider is bekend met 

een 1-4-4-4 zodat Robin hem met ruiten kan plakken, zodat deze nog van ♥9x 

mag afspelen. Helaas nam Robin eerst zijn andere winners mee, zodat dat de 

score op dit spel slechts 100% bedroeg.  

Het werd inderdaad een dikke nul, Robin schreef het al…! 

 


