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

West Noord Oost Zuid 

- - 1♥ doublet 

 

O/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3  

♠ 6 4 2 ♠ A 10 6 5 ♠ H V 6 4 

♥ A 6 5 ♥ 3 ♥ B 10 4 

♦ H V B 7 ♦ H B 10 7 ♦ A 2 

♣ H B 4 ♣ H 10 4 3 ♣ H B 7 4 

 

Oplossing 

 

Zuid 1 kan beter niet doubleren: hij past. Hij heeft weliswaar veertien punten maar een 

ongeschikte verdeling voor een informatiedoublet. Teveel hartens en (dus) te weinig kaarten in de 

overige kleuren (vooral het feit dat hij geen vierkaart schoppen, de 'andere' hoge kleur, heeft 

terwijl hij minimaal is, is een minpunt). 

 

Zuid 2 heeft maar elf plaatjespunten. Toch heeft hij – door zijn ideale verdeling met vierkaarten in 

álle ongeboden kleuren en drie tienen – genoeg om een informatiedoublet te geven.  

 

Zuid 3 heeft de verkeerde verdeling voor een informatiedoublet. Hij moet elk bod van zijn partner 

kunnen verdragen en moet dus in elk van de drie andere kleuren minstens een driekaart hebben 

(en, nu hij met een minimale hand een hoge kleur zou doubleren, liefst een vierkaart in de andere 

hoge kleur). Zou partner 2♦ antwoorden, dan zit zuid 3 'vast'. Zuid 3 kan dus beter passen*. Dat 

wil niet zeggen dat hij blijft passen. Later kan hij misschien nog in de bieding komen als het bieden 

van de tegenstanders (of partner!) daar aanleiding toe geeft. 

 

*Toch is een doublet met zuid 3 niet onredelijk. Het risico van een 2♦-antwoord (waarop 

zuid 3 overigens alleen maar kan passen, anders zou hij een sterke hand aangeven) is niet 

zo groot. En áls noord dat dan toch biedt, heeft hij vaak een vijfkaart, hij slaat immers 

twee kleuren over. 

 


