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Eens was het simpel. Als de te-
genpartij te hoog bood, zei u
‘doublet’ en de honderdjes
rolden binnen. Toen kwamen
de kunstjes: informatieve, ne-

gatieve, teruggekaatste, competitieve, kracht-
tonende doubletten, heropenings-, uitkomst-
en afstopdoubletten. Alsof het nog niet ge-
noeg was, waaiden uit Amerika de action-, sup-
port- en snapdragondouble naar ons over. 

In oktober en november ’99 bespraken we
het informatiedoublet en het teruggekaatste
doublet. Met Bas Drijver hebben we het over
andere doubletten op één- en tweeniveau. Hij
is lid van het juniorenteam en debuteerde het
afgelopen seizoen als negentienjarige in de
Meesterklasse. ‘Geschiedenis ken ik niet’, zegt
hij, ‘maar ik weet wel wat in de mode is.’

Negatief doublet
Het negatief doublet is het oudst. Het begon
als trucje om harten te kunnen bieden. Als
partner 1| of 1` opent en de rechtertegen-
stander volgt 1~, geeft een doublet een vier-
kaart harten aan. Zo kunt u na een lastig 1~-
volgbod als het ware toch 1§ bijbieden. Als
tweede voordeel kunt u het 2§-bijbod een
speciale betekenis geven.

~ 7 ~ 7 ~ 7
§ H V 9 2 § H V 9 5 2 § H V 9 5 2
` H 10 4 3 ` H 10 4 3 ` H 10 4 3
| A 8 6 5 | A 8 6 | 8 6 5

Na 1| van partner en een 1~-volgbod dou-
bleert u met de eerste hand, negatief. U be-
looft een vierkaart harten en zes of meer pun-
ten. Hebt u een vijfkaart harten, dan zijn er
twee manieren om dat aan te geven: direct,
door meteen 2§ te bieden, en via een omweg
door eerst te doubleren en later harten te bie-
den. In Biedermeijer gebruikt u de omweg als
u een mancheforcing hand hebt, zoals de
middelste hierboven. Met een zwakkere hand,
zoals de laatste, moet u snel zijn. De kans is
groot dat de tegenpartij mee blijft bieden. Als
zij na uw negatief doublet opbiedt tot 3~,
komt u niet toe aan een tweede bod. Uw vijf-
de harten blijft dan onvermeld. Daarom biedt
u met de derde hand meteen 2§: minstens
een vijfkaart, 8-11 punten.

Van deze aanpak blijkt Drijver geen voor- F
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stander: ‘Zelfs met een sterke hand wordt je
in de top geen rust gegund. Als je na een 1~-
volgbod met de middelste hand een negatief
doublet geeft, loop je het risico dat de tegen-
partij al in 4~ zit voor je weer aan de beurt
bent.’ Om zulke hyperagressieve tegenstan-
ders een stapje voor te zijn draait hij de aan-
pak om: ‘Met een direct 2§-bod beloof ik juist
een vijfkaart harten en een goede hand. Met
een vijfkaart harten en een zwakke hand, het
laatste voorbeeld, doubleer ik en als de tegen-
partij naar 3~ gaat, laat ik het erbij.’

Het negatieve doublet is in veel biedsitu-
aties te gebruiken. Werk wel elk geval apart
uit. Na 1|-1~-doublet-pas doet u in principe
hetzelfde bod als na 1|-pas-1§-pas. 

Zo simpel is het echter niet altijd. Opent u
1§ en volgt de linkertegenstander 2| of 2`,
dan belooft partners doublet een vierkaart
schoppen. Als u nu zelf geen vierkaart schop-
pen hebt, kan het lastig worden. Met een mi-

nimum en bijvoorbeeld een 3-4-3-3-verdeling
hebt u geen betere herbieding dan 2~ op een
driekaart. Dat is een steunbod en geen rever-
se zoals velen denken. Het is dus gevaarlijk
een negatief doublet op tweeniveau los te la-
ten met een erg zwakke hand. Daarvoor zijn
minstens acht punten nodig. Als u met uw
1§-opening een 4-4 hoog of een vijfkaart har-
ten belooft, zult u zonder schoppenfit 2§ bie-
den. Is partner zwak, dan moet hij daarop
passen. Hij hoort dus minstens twee hartens

te hebben, als hij met een minimale hand ne-
gatief doubleert.

Meestal repareert het negatief doublet de
schade van een storend tussenbod, soms zorgt
het zelfs voor een extraatje. Na partners 1|-
opening stoort een 1`-volgbod niet, u kunt
nog steeds 1§ of 1~ bieden. Hier gebruikt u
het negatief doublet om zowel een vierkaart
in harten als een vierkaart in schoppen aan te
geven; u biedt twee vierkaarten in één klap.

We zijn benieuwd wat Drijver met een 5-4
harten-schoppen biedt. ‘Met een ongebalan-
ceerde hand meld ik meestal mijn kleuren en
geef ik geen negatief doublet’, zegt hij.

~ H V 7 5 ~ 10 7 5 4 ~ H V 7 5 ~ H V 7 5
§ 10 9 5 4 2 § H V 9 5 2 § A H 9 5 2 § H 9 5 4 2
` 8 3 ` 8 3 ` 8 3 ` 8 3
| B 6 | B 6 | B 6 | B 6

‘Soms doubleer ik met een 5-4 na een 1`-volg-
bod; vooral als ik maar één keer kan bieden,
zoals met de eerste hand. Met de tweede hand
kies ik toch voor 1§ omdat ik wil dat partner
tegen een sans-atoutcontract met harten start.
Ook met de derde hand antwoord ik 1§. Na
partners herbieding laat ik mijn schoppen-
kleur horen: een reverse in de antwoordende
hand, mancheforcing. De vierde hand is te
zwak voor een reverse. Ik doubleer en bied la-
ter op tweehoogte mijn vijfkaart harten, niet-
forcing volgens de afspraken die ik heb.’

Over het doublet in 1|-1§-doublet is de
top het niet eens. Sommigen geven er een
vierkaart ruiten mee aan. Bij anderen belooft
het een vierkaart ruiten plus een vierkaart
schoppen. Bij de meesten – ook in Biederme-
ijer – geeft het precies een vierkaart schoppen
aan, terwijl direct 1~ een vijfkaart belooft. 

‘Ik bied hier vanaf een vierkaart gewoon
1~’, zegt Drijver. ‘Het negatief doublet kun je
spelen als een vierkaart klaveren.’ Wij kijken
hem verrast aan. ‘Het heeft te maken met
Dutch Doubleton, het favoriete biedsysteem bij
de junioren (zie BRIDGE februari ’99). Een 1§-
of 1~-opening belooft een vijfkaart. Heb je
die niet, dan open je 1` als je een vierkaart
ruiten hebt. Heb je die ook niet, dan moet je
1| openen. Het gevolg is, dat je geregeld 1|
opent op een driekaart en met een 4-4-3-2-ver-
deling zelfs op een doubleton. Jullie snappen
wel, dat ik na zo’n 1|-opening niet

Doubletten
straf, negatief of …

Frans Borm en Marijke van der Pas 

TIP VAN BAS DRIJVER: 

‘Speel na 1|-(1~) een
2§-bijbod als forcing.’
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graag 2| bied met slechts een vierkaart
steun. Voor zo’n hand kun je het negatief dou-
blet gebruiken. Je hebt het niet nodig voor het
aangeven van een vierkaart ruiten. Partners
1|-opening ontkent die kleur.’ 

Tijd om te oefenen. Niemand kwetsbaar,
viertallen. U zit zuid, eerste hand. Hoe reageert
u volgens Biedermeijer op partners doublet?

A ~ 7 B ~ A V 6 2
§ H V 9 4 § 7
` A 10 5 ` A H 5
| A V 9 6 2 | H V 10 4 3

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – – 1| – – – 1|
1` dbl 3` ?? 1§ dbl 2§ ??

C ~ B 9 4 D ~ A V 6 2
§ H 2 § A B 9 5 4
` A 10 5 3 ` 8 3
| A V 8 4 | V 7

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – – 1| – – – 1§
1~ dbl pas ?? 1SA dbl 2` ??

Antwoorden in het kader op pagina 54.

Snapdragondoublet
Niet alleen de bijbieder heeft baat bij het ne-
gatief doublet. In één geval is het voor de ope-
naar heel nuttig. Als u 1| opent en partner
1` antwoordt, kunt u na een 1~-volgbod
niet 1§ bieden. Daarom is het handig af te
spreken dat een doublet een vierkaart harten
aangeeft. Overwaarde is niet nodig.

‘Ook na partners volgbod kun je het nega-
tief doublet gebruiken’, vult Drijver aan. 

~ H 10 7 2 ~ 10 7 2
§ V 9 8 3 § H V 9 8 3
` B 6 ` B 6
| A 10 5 | A 10 5

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

1| 1` 2| dbl 1| 1` 1~ dbl

‘In het eerste geval belooft zuid minstens een
doubleton in partners gevolgde kleur en min-
stens een vierkaart in elke ongeboden kleur.’

‘In het andere geval, oost biedt een eigen

kleur, geeft zuid minstens een doubleton aan
in partners kleur en precies een vijfkaart in
de ongeboden kleur. Partner komt zo je vijf-
kaart te weten, maar kan nog kiezen voor zijn
eigen kleur als troefkleur. Deze excentrieke
variant van het negatief doublet noemen de
Amerikanen Snapdragondoublet.’

U ziet dat u met het negatief doublet veel
kunt doen. U kunt er ‘1§’ mee bieden na een
1~-volgbod, u kunt er in één klap twee vier-
kaarten in de hoge kleuren mee aangeven, u
kunt er partners 1|-opening mee steunen en
u kunt er vuurspuwend een vijfkaart in de on-
geboden kleur mee verraden. Maak met uw
partner een heldere afspraak over elke situ-
atie waarin u het negatief doublet gebruikt.

Heropeningsdoublet
Het negatief doublet verdrijft het strafdou-
blet, maar dat betekent niet dat een frivool
volgbod geen gevaar loopt.

~ H 10 5 4 ~ H 10 5 ~ B 10 5 4
§ 8 3 § 8 3 § 8 3
` 10 7 6 ` H V 9 4 2 ` 10 7 6
| H V 9 2 | 10 7 6 | V 9 4 2

Stel uw partner opent 1§ en er komt een 2`-
volgbod. Met de eerste hand doubleert u ne-
gatief: vierkaart schoppen. Partner moet bie-
den. Met een minimum meldt hij zijn schop-
pensteun of herhaalt zijn vijfkaart harten.

De tweede hand is geschikt voor een straf-
doublet, maar doublet zou negatief zijn. U
past dus. Als ‘links’ ook past, beseft partner
dat u geen strafdoublet kon geven. Hij moet
de bieding gaande houden en doet dat bij
voorkeur met een heropeningsdoublet. U ver-
andert het in een strafdoublet door bij uw
tweede bod opnieuw te passen. De frivole 2`-
bieder krijgt dan alsnog zijn trekken thuis.

Helemaal zonder gevaar is dit niet. Kijk
eens naar de derde hand. Als partner 1§
opent en er komt een 2`-volgbod, past u. Past
de volgende speler nu ook, dan zal uw part-
ner de bieding heropenen. Na zijn doublet
moet u 2~ bieden en zelfs ongedoubleerd

kan dat slecht aflopen. We vragen Drijver of
hij vindt dat de openaar in dit soort situaties
verplicht is een heropeningsdoublet te geven.

‘Ja’, zegt hij, ‘in feite wel, maar er zijn een
paar uitzonderingen:

~ V 7 2 ~ V 7 4 2 ~ H V 7
§ A V 9 8 5 2 § H V 9 8 5 2 § A V 8 5 2
` 6 ` – ` V 9 4 3
| A 10 5 | A 10 5 | 10

Stel je opent 1§, links komt 2` en er volgen
twee passen. Met de eerste hand is het verlei-
delijk de bieding gaande te houden door een
2§-bod. Toch is doublet beter. Je hebt een mi-
nimale opening en, omdat je rechtertegen-
stander niet geboden heeft, is de kans groot
dat je partner sterk is en in ruiten tegenzit.
Het kon natuurlijk beter, maar je hand is niet
ongeschikt voor het tegenspel. Tegen 2`-ge-
doubleerd start partner harten en in die kleur
heb je het aas. Je komt aan slag en na het be-
kijken van de dummy kun je het tegenspel
richting geven. Mocht het nodig zijn troef te
spelen, dan kan dat. Het doublet op 2` zou
zo wel eens erg voordelig kunnen blijken.’ 

‘Met de tweede hand ligt het anders. Zelfs
met een vijfkaart ruiten bij partner heeft de
tegenpartij een ruitenfit. Je hebt slechts elf
punten, mist §A en je kunt partner niet hel-
pen door een keer troef te spelen. Het tegen-
spelen van 2` is te avontuurlijk. Ik bied 2§.
Partner weet dan dat ik een zeer ongebalan-
ceerde hand heb en hij kan verder beslissen.’

‘Met de derde hand kun je concluderen
dat partner heeft gepast omdat hij zwak is. Je
kunt zien dat hij kort in ruiten is en dus alle
reden heeft om mee te bieden. Hij zou de har-
ten kunnen steunen of via een negatief dou-
blet een vierkaart schoppen aan kunnen ge-
ven. Nu hij dat nalaat, is hij zwak of heeft hij
lengte in klaveren. In beide gevallen is er geen
reden hem door een heropeningsdoublet tot
bieden aan te zetten. Ik ga 2` tegenspelen.’

Een heropeningsdoublet komt ook in an-
dere situaties voor. Als het bieden na twee op-
eenvolgende passen dreigt uit te sterven in
een fit op tweehoogte, blaast de laatste man
het nieuw leven in door een doublet. Dat is
geen strafdoublet. Het geeft overwaarde aan
en vraagt partner nog een bod te doen.

~ A V 9 8 3 ~ 7 2
§ A B 7 § H 9 8 3
` V 10 4 ` A B 6 5
| 6 5 | B 10 4

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – 1| 1~ – 1| 1~ dbl
2| pas pas dbl 2~ pas pas dbl

In het eerste voorbeeld mag zuid zich volgens
de Law niet neerleggen bij een 2|-contract.
Via een doublet brengt hij zijn partner in be-
weging. Met een zwakke hand en een drie-
kaart schoppen steunt noord alsnog het 1~-
volgbod. Heeft noord slechts een doubleton
schoppen, maar wel lengte in één van de rode
kleuren, dan biedt hij die kleur.

Als bij het tweede voorbeeld 2~ naar zuid
uitloopt, kan hij met de Wet in de hand dou-
bleren. Noord moet bieden en mocht

September 2000 Bridge

52

Strafdoublet
Na de eerste biedronde is een doublet op laag ni-
veau voor straf, als:
1 partner al een bod gedaan heeft, én:
2 het doublet niet berust op een speciale af-

spraak (zoals bij een supportdoublet), én:
3 de tegenpartij geen fit heeft (een doublet op

een steunbod is nooit voor straf), én:
4 degene die doubleert, áchter de troefkleur van

de tegenpartij zit, óf:
5 de tegenpartij 1SA volgt.

Negatief doublet
1|/`-(1~)-doublet vierkaart harten, 6+ pt

1|/`-(1§)-doublet vierkaart schoppen, 6+ pt
1|-(1`)-doublet 4-4 hoog, 6+ pt
1§-(2|/`)-doublet vierkaart schoppen, 8+ pt
1~-(2|/`)-doublet vierkaart harten, 8+ pt

Speciale doubletten
(1|)-1§-(1~)-doublet 5+`, hartenfitje
(1|)-1§-(2|)-doublet 4~ en 4`
1|-(pas)-1`-(1~)-doublet vierkaart harten

Supportdoublet
Als partner 1§ of 1~ heeft bijgeboden en de rech-
tertegenstander volgt (t/m 2§), geeft een doublet
van de openaar een driekaart steun aan.

Regels bij doubletten
In modern bridge zijn strafdoubletten zeldzaam. De betekenis van een doublet is

steeds weer anders. Neem alle situaties goed door met uw partner.
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hij down gaan in een contract op driehoogte,
dan zou de tegenpartij 2~ hebben gemaakt.

Even kijken of u de doubletten nog uit el-
kaar kunt houden. Niemand kwetsbaar, vier-
tallen. Wat biedt u (Biedermeijer) als zuid?

E ~ 6 F ~ B 10 7 2
§ A H 10 5 2 § B 8 6 4
` B 7 5 ` H 4 3
| H 8 4 3 | 10 5

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – 1| 1§ – 1| 1~ pas
1~ dbl 2~ ?? pas dbl pas ??

G ~ A 8 6 H ~ H 7 2
§ 7 § 8 4
` H 10 5 2 ` 10 6 5 3
| A H 9 4 3 | H 9 6 4

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – – 1| 1` 1§ 2` pas
1§ pas pas dbl pas dbl pas ??
1~ dbl pas ??

Antwoorden in het kader op deze pagina.

Supportdoublet
We vragen Drijver wanneer hij een volgbod in
een kleur voor straf kan doubleren. ‘Alleen de
openaar kan dat’, meent hij. ‘De bijbieder kan
alleen negatief doubleren. Soms kan de ope-
naar bij zijn tweede bod een strafdoublet ge-
ven; bijvoorbeeld als er gevolgd wordt nadat
zijn partner in een eigen kleur op tweehoog-
te heeft bijgeboden. Maar meestal is ook bij de
herbieding een doublet niet voor straf.’ 

We zijn nieuwsgierig naar wat het dan
zoal betekenen kan en bekijken wat situaties.

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– 1| pas 1` – 1| pas 1`
1§ dbl: overwaarde 1~ dbl: 4-kaart harten

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– 1| pas 1§ – 1| pas 1§
1~ dbl: supportdoublet 1SA dbl: straf

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– 1| pas 1§ – 1` pas 2|
2` dbl: supportdoublet 2§ dbl: straf

Het eerste geval komt zelden voor. Meestal
kan noord na 1§ wel 1~ of 1SA bieden en
met een minimum past hij natuurlijk. Met
een hand als deze kunt u doubleren:

~ A H 3
§ B 6 5 2
` 8
| A H B 9 4

Geval twee is de enige situatie waarin de ope-
naar negatief doubleert. Met een supportdou-
blet (geval drie en vijf) belooft de openaar pre-
cies een driekaart steun in partners hoge
kleur. Hhij gebruikt het als zijn partner de
hoge kleur nog op tweeniveau kan herhalen. 

We willen weten of Drijver dan altijd een
supportdoublet geeft. ‘Na partners bijbod in
een hoge kleur en een volgbod rechts móet je
doubleren met een driekaart steun in partners
kleur, ongeacht wat je verder hebt’, vindt hij.
‘Dat geldt alleen niet na een 1SA-bod, zoals in
geval vier. Dan is doublet voor straf. Op een
supportdoublet moet partner reageren. Met
minder dan tien punten zwaait hij af door zijn
kleur te herhalen, desnoods op een vierkaart.
Daarna kan de openaar vertellen dat hij naast
die driekaart steun bijvoorbeeld achttien pun-
ten heeft of een zeskaart in zijn eigen kleur.’

In het zesde geval is een doublet voor straf.
‘Als partner bijbiedt in een lage kleur, speel je
geen supportdoubletten’, zegt Drijver. ‘Na een
twee-over-één heb je geen speciale doubletten
nodig. Je kunt altijd passen als de tegenstan-
ders tussenbieden; zelfs met een mooie hand.
De bieding is forcing.’

Nog even dit
We blijven zoeken naar wat er nog over is van
het strafdoublet. ‘Op sans-atoutvolgbiedingen

A 4§. Het spel fit uitstekend. Partner heeft
twee vierkaarten hoog en waarschijnlijk
een singleton ruiten. 3§ is te slap.

B 4§. Een splinter met schoppenfit. Part-
ners doublet belooft in Biedermeijer (pre-
cies) een vierkaart schoppen.

C 1SA. Dat zou u ook bieden na 1|-pas-
1§-pas.

D Pas. Partners doublet was een strafdou-
blet. Voor een 2§-bod hebt u een zes-
kaart nodig.

E 3`. Partner belooft een vijfkaart ruiten
(Snapdragondoublet). Uw hand is goed
genoeg voor een extra rondje concurrentie.

F 1SA. Partners doublet is een heropenings-
doublet. U geeft een schoppenstop aan en
een hand die te zwak is voor direct 1SA.

G Pas. Met doublet geeft uw partner aan
dat hij 1§ gedoubleerd had willen tegen-
spelen en ook iets in schoppen heeft, an-

ders moet hij maar iets anders bieden. Na
een troefstart gaat de tegenpartij het in
1~ zwaar krijgen. 

H 2§. Het veiligst. Uw partner belooft
overwaarde en minstens een driekaart in
beide zwarte kleuren.

I Ja. Met een driekaart schoppen bent u
verplicht een supportdoublet te geven.

J Nee. U hebt een hand om 2§ gedou-
bleerd tegen te spelen, maar een direct
doublet is niet voor straf (de tegenpartij
heeft een fit en u zit vóór de vijandelijke
troefkleur). Pas en wacht op partners her-
openingsdoublet.

K Ja. Voor straf. U zit achter de troefkleur
en hebt zelf al zo’n vijf slagen in handen.
Als partner niets inbrengt, is 2` gedou-
bleerd gemaakt nog geen manche.

L Ja. U hebt overwaarde en de geschikte
verdeling voor een heropeningsdoublet.

Antwoorden
bij de opgaven op pagina’s 52 en 54

zijn doubletten nog voor straf’, helpt Drijver.
‘Een volgbod in een kleur kun je in de eerste
biedronde niet, in de tweede wél voor straf
doubleren. Tenminste, als je niet gehinderd
wordt door een afspraak.’ Het valt niet mee al-
gemene regels op te stellen voor situaties op
laag niveau waarin een doublet voor straf is.

Gelukkig heeft Berry Westra zich over dit
probleem gebogen. Na de eerste biedronde is
een doublet op laag niveau voor straf, als :
– partner al een bod gedaan heeft,
– het doublet niet berust op een speciale af-

spraak (zoals bij een supportdoublet),
– de tegenpartij geen fit heeft (een doublet op

een steunbod is nooit voor straf),
– degene die doubleert, áchter de troefkleur

van de tegenpartij zit.
Aan ál deze voorwaarden moet voldaan zijn.
Deze regels scheppen duidelijkheid, maar een
enkel probleemgeval blijft knagen. 

~ A V 7 6 2 ~ A V 7 6 2
§ H V 5 § 4
` A 10 8 3 ` H V 5
| 4 | A 10 8 3

Als u met de linkerhand 1~ opent en partner
biedt 1SA, zou u na een 2|-volgbod graag in-
formatief doubleren. Volgens het bovenstaan-
de kan dat niet. Een doublet is hier voor straf.
U kunt wel 2` bieden. Hoewel hierna 2§
van partner in de regel een zeskaart belooft,
is dit een situatie waarin hij wel eens een vijf-
kaart mag laten horen. Alles komt dan nog
aardig op zijn pootjes terecht. 

De rechterhand is lastiger. Als u 1~ opent
en partner 1SA biedt, zit u na een 2§-volgbod
vast. Voor een pas bent u te sterk en voor 3|
te zwak. Een doublet is nodig om partner aan
het bieden te krijgen, maar volgens onze re-
gels is een doublet voor straf. 

‘Dan maak je de speciale afspraak, dat een
doublet in dit geval informatief is’, oppert
Drijver. We twijfelen. Deze biedsituatie komt
zelden voor. U moet een erg goed geheugen
hebben om deze uitzondering te onthouden.

De laatste serie oefenhanden. Niemand is
kwetsbaar, u zit zuid en en u speelt viertallen.
Doubleert u of niet? 

I ~ H 8 6 J ~ A B 6
§ A 9 5 2 § H V 10 5
` H V 10 7 ` V B 9 4 3
| 9 4 | 3

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – – 1` – – – 1`
pas 1~ 2§ ?? 1§ 2| 2§ ??

K ~ A 8 7 5 2 L ~ A B 9 5 2
§ 10 6 § 4
` A B 9 3 ` V B 8 3
| A 4 | B 7 4

West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid

– – – 1~ – 1| pas 1~
pas 1SA 2` ?? 2§ pas pas ??

Confuus van alle doubletten nemen we af-
scheid. Zo simpel als het eens was, wordt het
nooit meer.

In het volgende nummer:
Verdeling opvragen met Bas Oosthoek.
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