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Dubbel-van-de-eeuw door Kees Kaiser

In mijn verzameling bevindt zich een

spel dat bijzonder is. Nu gaf IMP mij

plotseling de gelegenheid het te publiceren

in de rubriek met de weidse naam 'Dubbel-

van-de-eeuw' .

Met rasse schreden spoedt deze eeuw zich

naar het einde. Daarom is er enige haast

geboden. Het spel is in juni 1993 in Utrecht

gespeeld. Mijn partner, Hedy Kraaijenhof, zat

zuid:

O/NZ
♠  8 6

♥ 8 7 4
♦  H 7
♣ A V B 10 9 3

♠ VB
♥V 10 3 2
♦ A B 6 3
♣ 8 5 2

♠  H 10 9 5 4 3

♥ A B 8
♦  V 9 6 2
♣  -

♠ A 7 2

♥ H 9 5
♦ 10 8 4
♣ H 7 6 4

Op het gehoor
IMP nodigt lezers uit tot het

Inzenden van spellen die in de praktijk

zijn voorgevallen. Thema is het

strafdoublet waarna een contract op

onwaarschijnlijke manier toch nog gemaakt

wordt of verrassend veel down gaat. Elk

geplaatst spel wordt beloond met naar keuze

een exemplaar van het boek 'Gouden handen,

Nederland wereldkampioen 1993' of een bedrag

van fI.25,-. Vermeldt s.v.p. waar u voor
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varen, want hij wilde ♣H niet sec zetten. In

slag 9 volgde een harten voor de he er.

Daarna werden ♥V en ♦A gemaakt en

dummy ging met ruiten van slag, waarna zuid

de laatste twee slag en maakte in ruiten.

Niet alleen doubleerde zuid op het gehoor, zij

maakte ook alle acht slagen in het contract dat

drie down ging. In mijn notitie schreef ik er

indertijd bij "Een spel om in te lijsten".

Hedy Kraaijenhof

west noord oost zuid

ik Hedy

Pas 2♠

pas pas Dbl pas

2SA pas pas dbl

Pas pas pas

Waarom is dit doublet bijzonder? Eerst

opent zuid een zwakke twee en daarna geeft

zij zelf een strafdoublet zonder dat partner

iets anders he eft gezegd dan pas. Voldoende

was blijkbaar het feit dat beide tegenstanders

eerst een pasronde hadden genomen alvorens

actief aan het bieden mee te doen.

De uitkomst was schoppen voor boer, heer en

aas. Ruitenvier na voor de vrouw via de boer.

Met ♠5 werd de schoppenkleur vrij gespeeld.

Uit dummy volgde ♥2 voor het aas en de

schoppens werden afgedraaid. Van tafel

verdween ♥3, ♦3 en ♣5-2. West liet

ondermeer een ruiten


