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Het Informatiedoublet van de tegenpartij (2)  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl rdbl 
 

De vorige keer hebben we gezien dat je met 10+ punten en geen 4-kaart in de ongeboden hoge kleur in deze 
biedsituatie op de zuidplaats een redoublet geeft. Dit betekent dat het 2SA bod, dat zonder doublet van de tegenpartij 
zo'n 10-11 punten met een SA verdeling belooft een andere betekenis kan krijgen. De meest voorkomende variant is 
de Truscott conventie.  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl 2SA 
 

Het 2SA bod van zuid belooft dan 10+ punten met goede schoppensteun. Ja, zult u nu zeggen, je kunt met 10 punten 
en troefsteun toch ook gewoon een limietbod van 3  doen ? Dat is natuurlijk wel zo maar, zoals ik al eens eerder 
heb opgemerkt, is het doorgaans niet zo verstandig om je niks van het bieden van de tegenstander aan te trekken. 
Een bieding van 3  (of 4 ) in deze situatie wordt door goede paren als zwak gespeeld. Als je weinig punten en veel 
troeven samen hebt is het zaak om meteen zo hoog mogelijk te bieden en zo de tegenstanders voor het blok te 
zetten. Stel je eens voor dat je als west de volgende kaart in handen krijgt : 

52 AV93 A642 854  

en je hoort het volgende biedverloop :  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl 3  ?  

Het 3  bod van zuid wordt uitgelegd als zijnde 0-6 punten met een 4+ kaart schoppensteun. Ben je nu blij ? Heb je 
enig idee wat je moet doen ? Het agressieve bieden van noord-zuid plaatst je voor een dilemma. Stel dat partner de 
volgende hand heeft: 

7 HT62 HVB93 AT2  

Het zal duidelijk zijn dat je 4  had moeten bieden. Bied je echter 4  en partner blijkt gedoubleerd te hebben met: 

V5 H72 HT73 AB93  

dan zul je het waarschijnlijk niet meer navertellen. Waar het echter om gaat is dat de tegenpartij dusdanig hoog heeft 
tussengeboden dat het enorm moeilijk, zoniet onmogelijk is geworden het juiste contract te bieden, en daar gaat het 
toch uiteindelijk om. De volgende keer zal het gaan over het verder bieden na een Truscott 2SA en ook zullen enkele 
andere mogelijkheden na een doublet van de tegenpartij aan de orde komen. 
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