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Bridge Service 

Nummer 572, 10 juli 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

Voor de minder gevorderde spelers 
 
Welke drie biedkaartjes gebruik je met de gegeven zuidhand? 
 

Biedserie  West  Noord Oost  Zuid 
 A    1♦  1♥  ?? 
 
 B    1SA  pas  ?? 
 
 C    1♠  pas  ?? 
 

Jouw zuidhand 
♠ H V 3 2 
♥ A B 7 6 5 
♦ 2 
♣ H 9 8 
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De gebruikte drie biedkaartjes met de gegeven zuidhand? 
 

Biedserie  West  Noord Oost  Zuid 
 A    1♦  1♥  Doublet!!! 
 
 B    1SA  pas  2♣*!!! 
 
 C    1♠  pas  4♠!!! 
 

Jouw zuidhand 
♠ H V 3 2 
♥ A B 7 6 5 
♦ 2 
♣ H 9 8 

 
Biedserie A: Doublet! Niet vanwege de 5-kaart in oosts hartenkleur, maar 
vanwege je 4-kaart schoppen! Dat is ook je enige boodschap: precies een 4-
kaart schoppen met minstens zes punten. Geen puntenmaximum, waardoor 
partner noord ervoor zal/moet zorgen dat je nog een keer aan de beurt komt. 
Met een 5+kaart schoppen had je 1♠ geboden.  

Veel oostspelers zullen door jouw doublet verwachten dat je kort zult 
zijn in de hartenkleur. En dat mogen ze denken , graag zelfs. 

Als partner noord in zijn tweede beurt 1♠ biedt, is de schoppenfit 
gevonden; voldoende kracht voor de manche had je al, dus bied je in je 
tweede beurt meteen de manche uit: 4♠. 
Op partners ruitenrebid kun je de boel ook afmaken, met 3SA. Laat west 
maar komen in zijn partners kleur . 3SA bied je ook na partners 2♣- of 1SA-
rebid.  

En als OW het lef hebben om nog een keer harten te bieden? Dan geef 
je weer een doublet; tien tegen één dat partner dan begrijpt hoe de hartens 
zitten . 
 
Biedserie B:  Met 5-4 in de hoge kleuren is 2♣ (Stayman) 
gebruikvriendelijker dan Jacoby. Met Jacoby ontstaan gemakkelijk 
misverstanden over lengte en/of kracht. 
 

   Stayman        Jacoby 
 1SA  2♣   1SA  2♦ 
 - 2♠  4♠   2♥  2♠? 3♠? 
 - 2♥  4♥ 
 - 2♦  3♥ 
 
Op partners 2♥ of 2♠ bied je de manche in die kleur. En op 2♦ (geen hoge 4-
kaart) bied je 3♥. De sprong vertelt partner noord dat in ieder geval niet mag 
worden gepast onder de manche. Met een 3-kaart harten mee zal hij 4♥ 
bieden, en met een 2-kaart harten 3SA. 
Met 8/9 punten geef je dezelfde rebids, maar dan één niveau lager. 
 
Met Jacoby ontstaat gemakkelijk onduidelijkheid na het rebid van 2♠/3♠ over 
lengte en/of kracht. 
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Biedserie C: Natuurlijk kun je rustig beginnen, met 2♥. Dat kan interessant 
zijn voor openaar als hij een zeer sterke openingshand heeft. Nadeel is dat je 
daarmee de tegenstanders veel extra informatie verstrekt, waarmee ze hun 
voordeel kunnen doen in het tegenspel. Dat is het grote voordeel van het 
directe 4♠-bod. Laat ze het effe lekker uitzoekke . 
 

Speelplannen gevraagd 
 
 Spel 1    Spel 2 
 ♠ 3 2     ♠ 4 3 2 

♥ 4 3 2    ♥ 9 8 7 6 5 
♦ 5 4 3 2    ♦ A 3 2 
♣ 5 4 3 2    ♣ 3 2 
 
♠ A 5 4    ♠ A 7 6 5 
♥ A H V B 10   ♥ A B 10 
♦ A 7 6    ♦ 5 4 
♣ A H     ♣ A H B 4 
 
Je bent leider   Je bent leider 
in 4♥     in 2♥ 
 
Tegen beide ♥-contracten start west met ♣V. Hoe probeer je deze twee 
contracten te maken? 
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De speelplannen 
 
 Spel 1    Spel 2 
 ♠ 3 2     ♠ 4 3 2 

♥ 4 3 2    ♥ 9 8 7 6 5 
♦ 5 4 3 2    ♦ A 3 2 
♣ 5 4 3 2    ♣ 3 2 
 
♠ A 5 4    ♠ A 7 6 5 
♥ A H V B 10   ♥ A B 10 
♦ A 7 6    ♦ 5 4 
♣ A H     ♣ A H B 4 
 
4♥-contract   2♥-contract 
 
Tegen beide ♥-contracten start west met ♣V. Hoe probeer je deze twee 
contracten te maken? 
 
 
Spel 1 (4♥) 
Je telt vanuit de hand met de meeste troefkaarten, de zuidhand, vier 
verliesslagen: ♠ 5 4 en ♦ 7 6. 
 
Eén schoppenverliezer kun je voorkomen, maar dan zul je snel moeten zijn; 
in ieder geval voordat je de troeven ophaalt van OW. 
 
Je kunt kiezen: 
1. ♠A, ♠4, die slag mogen OW maken, daarna troef je ♠5 in noord! 
2. Meteen ♠4 weggeven; daarna ♠A en ♠5 troeven! 
Met die aftroever is je contract veilig! 
 
Spel 2 (2♥) 
Ook nu tel je vanuit de hand met de meeste troeven de mogelijke verliezers. 
In dit spel dus vanuit de noordhand! Je telt dan zes mogelijke verliezers: 
twee in schoppen, twee in harten en twee in ruiten. 

  
Merk op dat klaverenaftroevers geen verliezers voorkomen! Dat komt omdat 
aftroevers met de hand waarin je de meeste troefkaarten hebt geen extra 
slagen opleveren! Klaveren aftroeven in noord, levert net zoveel op als 
klaveren opruimen op noords laatste twee hartenkaarten (doordenker). 
 
Wat wél hout snijdt is een aftroever met de hand waarin je de minste 
troefkaarten hebt. Met de zuidhand dus. En dat kan, in de ruitenkleur. Om op 
het juiste moment in dummy noord te komen, zul je de eerste ruitenslag 
moeten weggeven; de tweede neem je met ruitenaas, zodat je de derde 
ruiten in zuid kunt troeven! En zeg nu niet dat het ‘zonde’ is te moeten 
troeven met die hoge troef 10: die is even hoog als de 5 in dummy. 
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Voor de meer gevorderde spelers 
 
 
De nieuwste (3e) druk in de serie Begin met Bridge deel 3 is uit, genaamd 
Verder met Bridge.  
 
Ik geef graag het woord aan de auteurs. 
 
Sietze van der Honing en Kees Ooijevaar: 

Vanwege de grote aandacht die er momenteel voor vijfkaart hoog is, hebben 
we gemeend dat onderwerp naar voren te moeten halen. Het is nu hoofdstuk 

1, zodat het niet te missen is. Omdat de openaar hierbij 
simpel een vijfkaart hoog kan melden, willen we de 
bijbieder die mogelijkheid niet onthouden. Daarom is ook 
de Montreal relay opgenomen, hoewel we weten dat deze 
conventie met name bij topspelers niet tot de favorieten 
behoort. Maar het is dan ook niet onze bedoeling de lezer 
te vertellen wat hij of zij precies moet doen. We bieden 
een palet aan mogelijkheden aan, waaruit iedere bridger 
de eigen gereedschapskist moet gaan samenstellen.  
 
Getriggerd door suggesties van gebruikers zijn enkele 
bescheiden aanpassingen doorgevoerd bij de Multi, de 
controlebiedingen en de doubletten. De komende tijd 
zullen we de ondersteunende website ook daarop 
aanpassen en op 1 september zal deze in lijn zijn met de 
nieuwste druk. 

 
Wat mag je verwachten van de 272 pagina’s die Verder met Bridge telt? 

Je kunt VmB het beste zien als een soort naslagwerk voor biedafspraken, 
uitspelen en tegenspel. Wil je Muiderberg gaan spelen of controleren of je die 
wel correct toepast, de Multi-2♦, of 5-kaart hoog, dan pik je dat onderwerp 
eruit. Ook het bestrijden van Muiderberg en Multi wordt besproken. Datzelfde 
geldt voor afspraken als het negatief doublet, strafdoublet en het 
informatieve doublet. Maar ook het uitkomen, signaleren, veilig spelen, 
omgaan met troef, eliminatie en ingooi en het juiste tempo komen aan bod. 
 
AvG 

De schrijvers suggereren een aantal zaken vrij neutraal aan te bieden 
als ‘een palet aan mogelijkheden’. Toch wijken ze daar hier en daar 
vanaf, zoals bij de Montreal relay, aan welke (omstreden) conventie zij 
de kwalificatie ‘zeer nuttig’ meegeven. Maar dat is hun goed recht. 
 

Genoeg gepraat. Ik leg een paar vraagstukken voor uit VmB. Dan kun je zelf 
controleren of je je aan de stof kunt optrekken. 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  2♦  ? ? ? 
 Welk biedkaartje kies je met de drie volgende zuidhanden? 
 
 Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 
 ♠ 6 4   ♠ V 6 4  ♠ A 4 
 ♥ H V 4 3  ♥ H V 4 3  ♥ H V 4 3 
 ♦ A V 5 3  ♦ V B   ♦ 9 7 5 
 ♣ 9 5 2  ♣ B 6 5 2  ♣ V 9 3 2 
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Spel 1  De juiste biedingen 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  2♦  ? ? ? 
 Welk biedkaartje kies je met de drie volgende zuidhanden? 
 
 Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 
 ♠ 6 4   ♠ V 6 4  ♠ A 4 
 ♥ H V 4 3  ♥ H V 4 3  ♥ H V 4 3 
 ♦ A V 5 3  ♦ V B   ♦ 9 7 5 
 ♣ 9 5 2  ♣ B 6 5 2  ♣ V 9 3 2 
 
 Sietze en Kees: 

Het 2♦-bod van oost geeft een goede ruitenkleur aan en zuid 1 zit daar 
achter met ♦AV. Zuid mag dus aannemen dat de snit op ♦H zal lukken. 
Daardoor zullen de ruitenplaatjes van hand 1 extra waardevol zijn. 
Zonder het volgbod zou zuid verhogen tot 3♥, maar in deze situatie 
komt een 4♥-bod sterk in aanmerking. 
Hand 2 heeft ook 11 honneurpunten. Omdat je ♦AH bij oost verwacht, 
kun je ♦VB wel afschrijven. Je hebt dus eigenlijk maar acht werkzame 
punten. Daarom valt er veel te zeggen voor een bescheiden verhoging 
naar 2♥. 
Hand 3 knapt niet op van het volgbod maar wordt er ook niet slechter 
van. Hier doe je het gewone bijbod van 3♥. 

 
Dit tekstonderdeel staat onder het kopje ‘Herwaardering vanwege het 
biedverloop’. 

 
Spel 2, voor de lezers die zelf de Multi-2♦-opening spelen 
    
 West  Noord Oost 
 2♦  2♠  ???  
 
 2♦  doublet ??? 
 
 Welke afspraken heb je met partner west over deze twee situaties? 
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Spel 2, voor de lezers die zelf de Multi-2♦-opening spelen 
    
 West  Noord Oost 
 2♦  2♠  ???  
 

Sietze en Kees: 
Spreek af dat een doublet nu informatief is, het geeft enige kracht aan. 
Heeft west een zwakke twee in harten dan biedt hij afhankelijk van zijn 
sterkte 3♥ of 4♥. Met een zwakke twee in schoppen zal hij op het 
doublet wel passen! 
 
Rob: 

Het kan geen kwaad om ook af te spreken dat 3♣/♦ na een 
tussenbod van 2♥/♠, niet forcing is en lengte en kracht belooft in 
die lage kleur.  

 
West  Noord Oost 

 2♦  doublet ??? 
  

Sietze en Kees: 
Een doublet neemt geen biedruimte weg. Oost biedt alsof hij het 
doublet niet heeft gehoord. Meestal heb je in deze situatie niet 
voldoende kracht om het tamelijk sterke 2SA-bod te doen. Vaak zal je 
bod dus 2♥ zijn. Door het doublet heb je wel een extra biedmogelijkheid 
gekregen, namelijk pas. Je partner komt nu immers toch nog een keer 
aan de beurt. Gebruikelijk is dat pas betekent dat je behoorlijk wat 
ruitens hebt, minstens een zeskaart. Je zou dus eventueel wel een 
gedoubleerd 2♦-contract willen spelen. De beslissing daarover laat je 
over aan partner.  

 
 Rob: 

Sietze en Kees stellen dat je door noords doublet een extra 
biedmogelijkheid hebt, de pas. Dat lijkt mij niet volledig; dankzij 
het doublet kun je inderdaad passen, maar … ook een redoublet 
plaatsen! 
Gebruikelijk is de boodschap dat je tot 3-hoogte wilt gaan. 

 
Spel 3 

 
Met de onderstaande verdeling speelt west 4♥. Noord begint met ♠A, ♠H en 
♠V. Zuid bekent steeds. De leider troeft de derde slag en speelt ♥A, waarop 
noord niet bekent. Hoe verder? 
 
West    Oost 
♠ 10 3   ♠ 9 8 7 6 
♥ A 9 8 7 6 5  ♥ H 4 3 2 
♦ H 10 3   ♦ A B 4 
♣ A 3    ♣ H 7 
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Spel 3 
 

Met de onderstaande verdeling speelt west 4♥. Noord begint met ♠A, ♠H en 
♠V. Zuid bekent steeds. De leider troeft de derde slag en speelt ♥A, waarop 
noord niet bekent. Hoe verder? 
 
West    Oost 
♠ 10 3   ♠ 9 8 7 6 
♥ A 9 8 7 6 5  ♥ H 4 3 2 
♦ H 10 3   ♦ A B 4 
♣ A 3    ♣ H 7 

 
 Sietze en Kees: 

Speel ♥H, ♣A, ♣H en troef een schoppen. Als zuid deze slag niet troeft 
wordt hij met harten ingegooid. 

 
Tot zover een zeer beperkte greep uit het vele materiaal dat Sietze en Kees in hun 
Verder met Bridge behandelen. 
 
Verder met Bridge kost € 18,-; kijk voor meer informatie en bestellen op: 
www.beginmetbridge.nl   
 
 

Lezers Mailen 

 
Wel of niet alerteerplichtig? 

Moet je een 1SA opening met een singleton alerteren als je dat vaker doet 
(en wat wordt dan onder vaker verstaan?) en dit niet op de systeemkaart 
staat vermeld? 
 
Maakt het verschil of partner hiervan al dan niet op de hoogte is of kan hij 
gewoon zeggen ik ga ervan uit dat het om een evenwichtige kaart gaat en 
hoef dan niet te alerteren. 
 
En wat als mijn partner ook wel eens 1SA onevenwichtig opent. 
In de Alerteerregeling van 2009 heb ik gelezen dat je 1SA met een 6 krt 
laag of een vijfkaart hoog niet hoeft te alerteren. In geval van een 6 krt 
laag is de verdeling onevenwichtig en mag je dan met een singleton openen 
of is een singleton of renonce verboden?  
 
Is bij afwijkende verdelingen vermelding op de systeemkaart verplicht en 
zo ja, moet je dan ook evengoed nog alerteren? 

 

http://www.beginmetbridge.nl/�
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Rob: 
Jouw aanduiding ‘vaker’ geeft voor mij aan dat er een zekere norm is 
waarmee - met 15-17 punten - liever 1SA wordt geopend dan 1 in een kleur. 
Die norm moet op de systeemkaart en in de uitleg. Wat mij betreft alerteren, 
omdat partner ook een meer grillige hand niet uitsluit. 

 
Naast een lage 6-kaart zijn twee 2-kaarten het meest waarschijnlijk. Een 
renonce sluit ik uit en een singleton, als dat een aas is, niet… Per slot van 
rekening heb ik meer aan ♥A-sec dan aan een super lage 2-kaart.  

 
Een (uiteraard duidelijke) vermelding op de systeemkaart heft de 
alerteerplicht niet op! 

 
 
Wel of niet alerteerplichtig? 

Ben je verplicht om negatieve doubletten te alerteren? 
 
Rob: 

Nee, voor alle doubletten geldt dat je die in principe niet alerteert! Maar… 
sinds 2009 geldt ook voor doubletten de hoofdregel, dat als je kunt 
vermoeden dat je tegenstanders een andere betekenis verwachten daarmee 
wél de plicht ontstaat om te alerteren. 
 
Dat betekent dat als je het negatief doublet ook op de systeemkaart ziet 
staan van je tegenstanders, je mag aannemen dat ze jouw negatief doublet 
goed zullen inschatten, of naar de betekenis vragen. Speel je tegen (zeer) 
onervaren spelers, dan kun je zelfs méér dan vermoeden dat ze van partner 
doublet (van je partners doublet) geen ongeboden 4-kaart harten of 
schoppen zullen verwachten. Dus dan zeker alerteren! 

 
Onoplosbaar? 

 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♣  1♦  pas 
?? 
Het boekje zegt nu dat West of 2♣ (Ru-fit met 11+hp) of 3♣ (constructieve 
verhoging met fit) moet bieden. 
Oost geeft met 2♦ of 3♦ zijn minimale hand aan en daar blijft het bij. 
  
Is er volgens de leerboeken een manier om de hartenfit op te sporen? 
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Antwoord 

Nee! Voor deze OW-handen is geen duidelijke weg naar een deelscore in een 
hartencontract. 
 
Ik heb voor alle zekerheid ook Bep Vriend en Anton Maas gepolst. Ik geef 
onze dialoog: 
 

Anton: 
Dat is een moeilijk probleem. 
Je zou inderdaad in 2♦ kunnen eindigen. Zo erg is dat niet want 4♥ zit er niet 
in. 
Wat wel gespeeld wordt is, dat 1♥ of 1♠ bieden na een 1♦-volgbod op een 
vierkaart kan zijn. Maar dat zou ik liever met een iets betere kaart doen. 
Sorry maar geen pasklare oplossing dit keer. 

  
Rob: 

Dat gebeurt niet vaak, Anton! 
Met de oosthand in de eerste beurt passen, ervan uitgaand dat west er wel 
inkomt met enige kracht, vind je dus geen optie. 

  
Anton: 

1♦ heeft zijn nadelen vanwege de zeer matige kleur. Toch zou ik het wel doen 
omdat je qua punten daar niet echt minimaal voor bent en je een mooie 1453 
verdeling hebt met ♣AVx achter de 1♣-opening. 
Ik weet niet waar Bep en ik in zouden komen, of 2♦, als we wat bescheiden 
bieden, of 4♥ als we die fit vinden. Dan nog in een deelscore harten stoppen 
lukt niet. En zo'n vreselijk contract is 4♥ nou ook weer niet, Aas-dubbelton in 
ruiten bij noord. 
Over een 2♣-cue van west heeft oost ook bijna een 2♥-bod, alleen de slechte 
ruitenkleur houdt je tegen. 
Kortom, ik vind het allemaal een beetje too close too call. Op zaterdag kan ik 
in 2♦ eindigen en zondag in 4♥. 
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Babylonische spraakverwarring? 
Gisteravond deed zich het volgende voor. 
 
West   Oost 
♠ x x   ♠ B x 
♥ A V x  ♥ H x x x 
♦ V B x x  ♦ A 10 
♣ H 10 x x  ♣ A V x x x 
 
Het bieden: 
1♦   1♥ 
2♣   2♠ (4e kleur) 
3♥   4♣ 
4♥   5♣ 
5♥   pas 
 
Partner wilde niet met klaveren openen, omdat ze de hoge kleuren niet 
aankon. 
Vandaar haar ruiten opening, met tot gevolg dat ik van 4-5 verdeling in de 
lage kleuren uitging. 
 
Wij spelen 5-kaart hoog met voorbereidend Klaveren met een minimum 
van 2 kaarten. 
Als oost had ik manche interesse en wilde ik via de 4e kleur onderzoeken 
of een 3SA-contract mogelijk was. Daartoe zocht ik bij mijn partner 
dekking in de schoppen. 
Het is helaas niet zo begrepen en via Babylon reisde we naar 5H-3. Op dit 
spel is een top gehaald met 3K+2. 
Heb ik de 4e kleur conventie rechtmatig toegepast. of had ik direct af 
moeten zwaaien naar 5K? 
 
Graag jouw visie op deze leerzame oefening, die ons onder het genot van 
geestrijk vocht nog lang heeft bezig gehouden. 

 
Rob: 

De 1♣-opening met minstens een 2-kaart klaveren mag ook zonder hoge 4-
kaart. Er zijn wel spelers die met een 4-4 in de lage kleuren liever met 1♦ 
beginnen, vooral als de ruitenkleur veel sterker is, omdat die opening meer 
duidelijkheid geeft: een 4-kaart ruiten. 
 
Een ander nadeel van de 1♣-opening geeft partners 1♥-antwoord. 1SA voelt 
dan niet echt aangenaam met ♠xx. Ook kun je niet 2♦ bieden, omdat je dan 
extra kracht (reverse) belooft én minstens een 5-kaart klaveren. Het enige 
alternatief, 2♣, belooft echter óók minstens een 5-kaart klaveren, waarbij de 
4-kaart ruiten dan wél op de kaart staat. 
 

 
Als ik met jouw partner meega  en ook 1♦ open, kom ik op de volgende 
biedserie: 
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West   Oost 
1♦   1♥ 
2♣   2♠ 
3♥   5♣ 
 
Wests 2♣-bod maakt duidelijk dat wests volgende 3♥-bod een 3-kaart harten 
belooft.  
En na oosts manchegarantie en zoektocht met 2♠, wat duidelijk hoopt op een 
veilig 3SA-contract, sluit wests 3♥-bod de weg naar SA af. Met een sterker 
hartenkwartet kan 4♥ nog aantrekkelijk zijn, maar daar is geen sprake van.  
 
Dan blijft er nog maar één optie over als oost ook met een minimale 
westelijke openingshand de manche wil: na 3♥ direct 5♣…  

 
De 4♥ van west vind ik - door ♥AV in top - niet verkeerd; met een normale 
hartenverdeling (4-2) kan dat heel kansrijk zijn door de mooie 
klaverenbijkleur. 
Als oost dan na deze duidelijke boodschap voor 5♣ kiest, heeft west echt alles 
verteld wat hij heeft en mag hij zich opmaken voor het leiderschap.  
 
Een uitstekende reden dat hij toch liever voor 5♥ kiest, kan het blindelings 
vertrouwen zijn in oosts afspeeltechniek. En zo’n hard bewijs van vertrouwen 
kan een bijzonder weldadig gevoel geven! Het aangename gesprek na afloop 
verbaast mij dus zeker niet! En dat maakt het spel voor jullie wel vele 
dimensies leuker! 
 

Ik legde mijn aanpak ook nog even voor aan een echte bridger, Anton 
Maas. 

Jouw antwoord is prima. 
 
Onder de manche kun je na een opening west als oost met 14 punten nou 
eenmaal niet stoppen. 5♣ is okay, op ruitenheer snit. 
 
Je kunt  1♦ 1♥ 
  2♣   bieden  
   Dat maakt het bieden hier gemakkelijk, na de voortzetting:  
   2♠ 
  3♥ is  5♣ een prima actie. 
 
Wat veel spelers doen is 1♣/♦ openen en dan of 1SA herbieden (maar dat is 
met een kleine doubleton niet zo aantrekkelijk) of 2♥. 
2♥ zou bij Bep en mij de keuze zijn. Maar wij kunnen dan met 2♠ verder 
vragen en horen dan dat 2♥ is geboden op een 3-krt.  
Dan is het niet zo gek om voor 5♣ in de 5/4 fit te kiezen. Hxxx harten is een 
zeer matige kleur om in een 4-3 fit te gaan spelen.  
Op dit spel, met ♥ AVx bij partner, is 4♥ best een redelijk contract, zeker in 
paren, met harten 3-3 gemaakt, met harten 4-2 en ruitenheer goed ook. 
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SOS 
West gever / OW kwetsbaar 
  (ik)    (mijn partner)  
West  Noord Oost  Zuid 
3♥  pas  pas  doublet 
pas  pas  redoublet pas 
pas   
   Ik (noord) vraag aan west wat het redoublet betekent.  
   Antwoord: ‘Ik heb geen idee.’  
   Ik kijk daarop naar de redoubleerder, die kijkt met een  
   uitgestreken hoofd voor zich uit. 
 

Ik denk: hij heeft de rest van de harten mee + punten en 
wrijft zich in de handen met zijn XX. 
dus: bied ik mijn lullige vierkaart schoppen. FOUT helemaal 
FOUT 
 

  Ik heb (noord)hand: 7 punten, ♥A85 en die 4-kaart    
                 schoppen.  

 
  3♠  doublet pas 
pas  pas 
 
Resultaat: 3♠ gedoubleerd -5 
  
Is dit een normale gang van zaken? 
  
Ik voelde me op de een of andere manier op het verkeerde been gezet; des 
te zuurder was tijdens het spel zijn grijns. 
 
Na afloop vroeg ik: ‘Wat betekende nou jouw redoublet?’ 
Antwoord: ‘Dat is een S.O.S.-redoublet: Partner zeg aub nog iets...’ 
  
Ik had hier nog nooit van gehoord. 
  
Het gaat me niet om het verlies want dat interesseert me niet echt maar 
meer om de manier waarop. 

 
Rob: 

Als een speler niet weet wat een bieding van zijn partner betekent, en jij wilt 
die betekenis toch heel graag weten, vraag dan om arbitrage. Niet om 
fanatiek of vervelend te doen, maar uitsluitend omdat je verwacht dat deze 
functionaris dit communicatieprobleem kan oplossen. En dat kan hij! Hij zal 
dan west vragen om zich even buiten gehoorsafstand van de tafel te 
begeven, waarna oost de juiste uitleg kan geven van zijn redoublet! 

 
Dat oost het ontkennende antwoord aanhoort met een uitgestreken snuit, 
verdient een compliment. Oost mag immers op geen enkele wijze laten 
merken wat de betekenis is van zijn redoublet.  
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Eerlijk gezegd roept het bieden van NZ meer vragen bij mij op… 
Zet je schrap! 
 
Zuid geeft een informatiedoublet op 3♥. Met jouw zwakke hand van slechts 7 
punten ligt het voor de hand dat je dan al meteen je 4-kaart schoppen biedt. 
Je 3-kaart harten garandeert slechts één slag tegen een hartencontract, dus 
is het zeer denkbaar dat OW dat 3♥-bod wel zullen maken. Vooral omdat 
partner zuid geen tot zeer weinig hartens zal hebben. Jij hebt samen met de 
openaar al tien hartens. 
 
Het leuke is dat jij óóst op het verkeerde been zet, met jouw pas op zuids 
doublet! Oost gaat er daardoor van uit dat alle ontbrekende hartens bij jou 
zitten, omdat je anders nooit zou hebben gepast! En dan is het gebruikelijk 
om met opvang in alle kleuren te vluchten naar een veiliger kleur. Daarvoor is 
het SOS-doublet bedacht. De boodschap daarvan luidt: ‘Partner, het 
hartenschip is zinkende, bied je beste kleur!’  
 
Dat zuid zou denken: ‘3♥ gaan we makkelijk maken, dus geef ik een 
redoublet zodat we er nog meer aan verdienen’, ligt niet voor de hand. 
Daarmee zou hij jullie de kans namelijk min of meer dwingen om dit zeer 
aantrekkelijke manchecontract - niet kwetsbaar nota bene - uit te nemen. 
 
 
 

 


