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Welke zuid-hand past het beste bij het onderstaande biedverloop? 

West Noord Oost Zuid 

— — 3♥ doublet 

 

O/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3 

♠ V 10 7 2 ♠ A 10  ♠ H V 10 9 8 

♥ — ♥ 8 7 6 ♥ B  

♦ H V B 3 ♦ A V B 7 ♦ A 8 7 

♣ A 10 6 5 3 ♣ H B 4 3 ♣ H B 7 4 

 

Oplossing 

 

Zuid 1 heeft weliswaar maar 12 punten, maar een ideale verdeling voor een informatiedoublet. Hij 

heeft voor elke kleur die partner biedt een goede fit. Ondanks het risico dat we misschien te hoog 

komen (partner rekent op iets meer en zal vanaf 9 á 10 punten de manche bieden) is deze hand 

een doublet waard. En als partner 3SA biedt, wat hij noodgedwongen ook wel eens op een punt of 

negen biedt, hebben we pech gehad... 

Je hoort topspelers over een probleem als dit wel eens zeggen: 'Doubleren (bieden) is gevaarlijk, 

maar passen is nog veel gevaarlijker.' En dat drukt goed uit waar het hier om gaat.  

Zuid 2 heeft 15 punten maar geen goed bod. Een doublet met slechts een doubleton schoppen (en 

bovendien een driekaart harten, de kleur van de tegenpartij) is uitgesloten. Partner biedt immers 

gewoon 4♠ met een vierkaart vanaf 9 á 10 punten.  

Zuid 2 past dus en wacht af of zijn partner nog iets kan doen. Merk op dat die kans groter is dan bij 

zuid 1. De partner van zuid 1 heeft vaak enige hartenlengte en zal dus geneigd zijn te passen 

(tenzij hij véél punten heeft natuurlijk). De partner van zuid 2 zal vaak kort in harten zijn, een 

reden om met relatief weinig punten al in de bieding te komen. 

Zuid 3 zou kunnen doubleren, maar wij prefereren 3♠. Doublet zal zeker wel eens beter uitpakken 

dan 3♠ maar heeft het grote nadeel dat een 5-3 fit in schoppen vrijwel niet meer te ontdekken is. 

Zuid kan immers geen schoppen meer bieden als zijn partner een andere kleur zou bieden omdat 

dit een sterkere hand toont (en noord biedt een driekaart al helemaal niet). Omdat zuid 3 zoveel 

'vulling' in schoppen (♠1098) heeft, slaat de balans dus door naar een volgbod. 

 


