
Spel(len) van de week: 15 en 17 

 
Beide spellen bevatten een biedafspraak die aan het eind van het verhaal nog afzonderlijk zal 

worden toegelicht. 
 

 
Zuid zal in de regel met 1♣  openen en daarmee wordt voorlopig West de mond gesnoerd. 
“Klassiek” zal Noord nu 1♦  bieden (laagste 4-kaart) en kan Oost met 1♥  volgen. Zuid steunt 

dan tot 2♦  en West kan dan met een zucht van verlichting meebieden: volgens de Law 
(partner heeft immers minimaal een 5-kaart voor het volgbod) biedt West 3♥ .En daarmee 
blijft het. 

 
Maar in het “nieuwe” bridgen, zal 1♠ worden geboden met een zwakke hand, omdat de kans 

bestaat dat die kleur anders in een competitief biedverloop niet meer in de etalage komt. 
West heeft nu geen bod meer (op 2-niveau) en Zuid kan geen ♦ bieden (reverse) of SA (♥ H 

sec) en mompelt dan maar 2♠ . En daar blijft het erbij. 
 
Aan onze tafel kwam oost echter nog met 2♥ in de bieding: een optimist telt mogelijk maar 8 

verliesslagen, maar daar staan maar 3 speelslagen tegenover! Zuid doubleert (zie onderaan) 
om een 3-kaart steun aan te geven (supportdoublet), West vertrouwt volledig op zijn partner 

en biedt 4♥ . Dat komt ervan! Maar dan moet je het wel maken. 
 

De leider ziet in elke kleur een verliezer: de enige verliezer die mogelijk kan worden 
voorkomen is in de troefkleur. A priori lukt dat bij een 2-2 zitsel met ♥ H in zuid (20%) of bij 
een 3-1 zitsel met de heer in zuid en ♥ 10 sec bij Noord (ca 6%). Daarnaast kan de ♥ H sec 

zitten (6%). In de eerste 2 situaties moet je dan ♥ V voorspelen en dat gaat hier dan mis omdat 
♥ 10 een slag wordt. 

Jack laat zien hoe het beter kan. Na de ♠  uitkomst voor ♠ H, ♦  na voor het aas en ♣ A, komt 
de leider aan slag. Die troeft heen en weer ♠  en ♣ en speelt nog 2x ♦ . Hij weet nu dat Noord 

4♠ ‘s, 2♣ én en in ieder geval 3♦ ’s heeft gehad (discovery play). Noord heeft geen 5♦ , want 
dan zou 1♦  geboden zijn (bij Jack) in plaats van 1♠ . Noord heeft dus nog 4 rode kaarten 

waaronder hooguit 1 ♦ . De kans dat ♥ H bij Noord zit is dus veel groter dan ♥ H bij Zuid. De 
enige kans die rest, is ♥ H sec bij Zuid, dus speelt oost een kleine ♥  voor en maakt het 

contract. 
Bravo Jack! 



 
 

 
Hier opent Noord 1♣ , volgt Oost met 1♥  en zuid met 1♠ (5-kaart, anders moet je een negatief 
doublet geven. West (volgens mijn herinnering) bood 2♥  en Noord en Oost passen. Moet 

Zuid nog bieden? Met een driekaart ♠  bij Noord kan er 2♠  af (de Law), Maar Noord heeft de 
kans gehad op 2♥  een doublet te plaatsen! Een supportdoublet (3-kaart steun) en Zuid weet 

daarom dat hij geen 2♠  meer moet bieden. 
(Jack is hier zeer optimistisch en biedt na 2♥ , pardoes 3SA, wat er ook in zit. Voorkennis?) 

 



 
  
Het supportdoublet 

Het supportdoublet wordt gebruikt na een 1 over 1 antwoord in een hoge kleur, en een 
volgbod in een nieuwe kleur zonder sprong, bijvoorbeeld: 

 
West Noord Oost Zuid 
1♦  pas 1♥  1♠  

D 
Daarmee geeft West een 3-kaart ♥  aan (2♥  is dan zeker een 4-kaart), Het belooft geen extra 

kracht, maar ontkent dat ook niet. 
 
Nog een voorbeeld: 

West Noord Oost Zuid 
1♣  pas 1♠  2♦  

D 
Als west past betekent dat , dat west hooguit een doubleton heeft, 
 

Een praktijkspel: 
♠ H107                               West Noord Oost Zuid 

♥ AV963   1♥  pas 1♠  2♦  
♦ 854    ?? 

♣ A2 
Na 2♦  heeft West 3 onplezierige opties: pas, 2♥ (eigenlijk een 6-kaart) of 2♠ (eigenlijk een 4-

kaart). Maar met het supportdoublet ben je uit de problemen. 
Dit doublet, maar ook een pas als het gegeven had kunnen worden, moet worden gealerteerd. 
 

Maurice 


