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De laatste trein en uitkomstdoublet zijn vandaag mijn “stokpaardjes”, bovendien nog een slemspel … 

Eerst maar het uitkomst doublet, dat komt voor na een conventioneel bod van een tegenstander met 

als doel te vertellen dat de doubleerder daarin slagen kan maken. Meestal houdt het bij die kennis 

op, maar er zijn  meer vereisten dan de aas in die kleur… het moeten er ook minimaal wel 5 zijn, 

omdat je ook meedeelt aan partner dat je die kleur zou willen spelen.. Op spel 7 was dat ook het 

geval. 

 

Na een 1 Sans opening – pas – en rechts van je 2♥ geef je als oost een uitkomst doublet en als 

west de volledige kennis had, dan kom je in een hartencontract terecht ( zelfs 4♥+1), want 

dan steun je na 2♠ met harten! Zo niet dan komt de tegenstander in 2 of 3 ♠ hetgeen je een 

slechte score oplevert. 

 

 



Dan spel 13, een slemspel. 

 

Na 2♣ (OW passen) komt er 2♥ ( 8+ met 5 kaart) en bied je 3 ♣, nu is Z aan zet, die wil wel 

naar slem, maar hoe? Bij ons kwam 3♠ (door mij niet echt begrepen…) en ik bood toen maar 

mijn ruiten aan , waarna partner via RKC azen vroeg en aanlegde in 6♣. Partner bleek 3♠ te 

hebben geboden als controle ( was dat goed???). 6 Sans is het betere contract wat zuid wel 

had kunnen bieden en ook bleek achteraf dat dat maar 1 keer is voorgekomen. 

 

 

 

 

 

 



Tenslotte de “last train” wat voor kon komen op spel 21. 

 

Onder passen van NZ ging het: 1 sans -2♥ - 2♠ -4♦ ( controle in ♦) en nu zat ik als oost in 

dubio, ik kende de last train maar wist niet of partner die ook beheerste, dus bood ik safe 4 ♠ 

en partner dorst niet verder dus….Bij het napraten over dit spel bleek partner het wel te 

weten, jammer en een slem gemist ( sorry partner). Hoe had het dan na 4♦ moeten gaan?, ik 

moet 4♥ bieden ( de laatste “halte” onder 4 ♠) wat aangeeft dat ik een ♣ controle heb ( en 

niet per se een hartencontrole)… dat was nodig omdat partner die niet heeft aangegeven en 

na dat bod kon west met zelf ook een hartencontrole met een gerust hart naar slem. Er zijn 

wel veel paren in zowel de A als de B in 6 ♠ terecht gekomen, maar ik betwijfel of dat via “de 

laatste trein” is gebeurd. 

 

Teun 

 


