
Spel 1  niemand kwetsbaar 

 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid   

  H 9 8 4    1  1  doublet 

  8 3 2  2 

  H 7 6 3 

  9 3 
 

Wat doe je met deze westhand na partners 1-volgbod en zuids doublet? 

 
Vooral voor minder ervaren spelers is dit een verraderlijke situatie. In deze 

situatie (na het tussenbod van 1) belooft een groeiend aantal zuidspelers  

met een doublet precies een 4-kaart schoppen. Dit doublet wordt het 

negatieve doublet genoemd; met een 5-kaart schoppen biedt zuid 1.  
Een 4-kaart schoppen bij zuid maakt  het voor jou niet aantrekkelijk om 

1 te bieden. Maar… ook zonder zuids doublet is het 1-bod af te raden. 

Oost belooft namelijk met zijn 1-volgbod minstens een 5-kaart. Het is 
dan niet verstandig om een kortere kleur te gaan bieden. Vooral omdat je 

een 3-kaart mee hebt in partners kleur en jullie samen minstens acht 
hartens hebben.  

 

Spel 2  Speelplan 
 

  H V B 3 

  A 2 

  4 3 2 

  5 4 3 2 

 

  2  

  H V B 10 9 

  A H V 

  A H 7 6 
 

Tegen jouw 6SA start west met 8. Hoe probeer je je contract te maken? 
 

Je telt 10 vaste slagen: vijf in harten, drie in ruiten en twee in klaveren. 

Gelukkig kan de schoppenkleur twee slagen opleveren. A van OW kan 
immers maar 1 van de 3 schoppenplaatjes arresteren. Maar… dan moet je 

er wel bij kunnen. Maak niet de fout om de eerste slag te maken met A! 

Want als je daarna H dapper naar voren laat stormen, zijn V en B 
onbereikbaar! 

 Neem daarom de uitkomst in zuid, dan 2 naar H. Als OW duiken, 

gevolgd door V. A zorgt ervoor dat de laatste schoppenplaatjes kunnen 
worden gemaakt. Maak nooit automatisch het plaatje aan de korte kant. 

Meestal is dat goed, maar beslist niet altijd. Dat bewijst dit spel. 
 

 


