
Spel van de week 14 nov 2017 
 
Spel 19: Het support-doublet 
 
Spel 19 van gisteravond was een fraai maar heel moeilijk uit te bieden slemspel dat door 
geen enkel paar werd geboden én gemaakt. Zuid mag openen en doet dat zeker met deze 
fraaie hand met 17 punten en vrijwel zeker ook 7 vaste slagen. De hand is echter niet sterk 
genoeg voor een sterk openingsbod, dus zal er overal met 1♣ zijn geopend. Na een pas in 
west biedt Noord 1♥. 

 
 
Oost kan nu volgen met 1♠, maar met deze nogal lege 5-kaart en 10 punten waaronder 
harten HV in een doubleton is ‘bieden in de sandwich’ hier, kwetsbaar tegen niet, wel erg 
riskant. Maar het volgbod werkt hier wel want het ontneemt Zuid het natuurlijke 1♠-antwoord. 
Zuid heeft slechts een 3-kaart harten en kan dus de harten van partner niet steunen omdat 
het 1♥-bijbod van partner slechts een vierkaart belooft. Zonder speciale afspraken moet zuid 
dus improviseren. Een natuurlijke 2SA zou kunnen, maar dat belooft eigenlijk 18-19 punten 
en met een secce ruitenaas is dat ook niet aantrekkelijk. Een sprong naar 3♣ lijkt nog het 
beste al belooft dit eigenlijk een zeskaart. West kan nu storen door 3♠ te bieden (of zelfs 
conventioneel 3♥ om aan te geven ook nog minimaal circa 8 honneurpunten te bezitten 
inclusief opwaarderen voor korte kleuren). Noord heeft het dan lastig, doublet lijkt nog het 
beste. Bij ons aan tafel durfde Bert over mijn conventionele 3♥-bod echter 4♥ te bieden (ik 
ga ervan uit dat dat niet is ingegeven door het gezucht van Andrea voordat zij 3♣ bood) 
waarna Andrea er pardoes 6♥ van maakte. Bert meende de hartenlengte in west te moeten 
zoeken en besloot twee keer te snijden in harten, zondigende tegen de regel ‘nine never, 
eight ever’ (als je samen negen kaarten in een kleur hebt in beide handen kun je het beste 
slaan en als je er acht hebt kun je het beste snijden), met fatale gevolgen. 
 
Als West niet meebiedt kan noord met de zekere klaverenfit achter de hand nog veilig een 
keer de hartens laten horen (3♥ dus), dit moet nu mancheforcing zijn. Zuid zal dan steunen 
met 4♥. Op bijna alle tafels is het daarbij gebleven. Noord heeft echter wel een erg fraaie 
hand en er is grote kans op slem als zuid zowel ruitenaas als een hartenhonneur bezit. Op 
de klaverenlengte kunnen dan de ruitens uit noord worden opgeruimd. Een slempoging is de 
noordhand daarom wel waard. Helaas is het voor de meeste paren niet eenvoudig degelijk 
slemonderzoek te doen met een renonce, want schoppenaas heeft voor noord vrijwel geen 
waarde maar telt wel mee bij het azenvragen. Na het ‘dan toch maar azen vragen’ met 4SA 
ontdek ja dat er vier van de vijf azen (hartenheer telt ook mee)  binnen zijn. Helaas is 
troefvrouw ook buitenboord en lijkt afzwaaien in 5♥ het verstandigst. Optimisten zullen 



veronderstellen dat oost schoppenaas wel zal hebben wegens dat volgbod en bieden het 
slem wel uit. 
 
De redder in nood in de eerste biedronde na het 1♠ volgbod is hier de simpele afspraak van 
het support doublet. Dit geeft expliciet een 3-kaart steun in partners hoge kleur aan. Dit is 
voor noord erg waardevolle informatie en die kan dan na een storend 3♠-sprongbod in west 
zelf 4♥ bieden waarna er een slempoging komt die vermoedelijk strandt in 5♥ wegens het 
ontbreken van troefvrouw en een aas. 
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