
Juni  2005 Bridge

48

Toen Nederland in 1980 de organisatie
kreeg toegewezen van de Olympiade,
nam de NBB geen halve maatregelen
en trok Benito Garozzo aan als coach

van de nationale teams. Garozzo was de theo-
reticus van het fameuze Blue Team. Hij won
met dat team voor Italië tien keer de Bermuda
Bowl, het WK voor landenteams. 

Eén van de deelnemers aan Garozzo’s trai-
ningen was Paul Felten, vijfvoudig nationaal
viertallenkampioen en in 1976 en 1977 lid
van het nationale team. In BRIDGE oktober
1995 heeft hij een artikel geschreven over het
informatiedoublet. Met hem heeft BRIDGE een
gesprek over de sterke varianten ervan. 

We ontmoeten elkaar in eetcafé Streetlife
voorafgaand aan een clubavond van de Rot-
terdamse top-bridgeclub ‘De Lombard’. We
zijn ruim op tijd maar Felten zit al aan een ta-
feltje met een karaf rode wijn. Als we aan-
schuiven, blijkt dat hij zijn keus al gemaakt
heeft: tournedos met champignons. Voor ons
wordt het gemarineerde krabbetjes en een sa-
lade niçoise. Als de ober de bestellingen heeft
opgenomen en een tweede karaf rode wijn
heeft gebracht, steekt Felten van wal.

‘De standaardvoorbeelden ken je’, zegt hij.
‘Na een 1|-opening van de tegenpartij zijn
dit ideale handen voor een informatiedoublet:

1 ~ A B 7 2 2 ~ H 10 5
§ H V 9 4 § A V 7 4
` H 10 6 3 ` H B 9 2
| 8 | B 4

Je belooft een opening, je wilt zelf spelen en
partner kiest het contract. Wat hij ook biedt,
het komt allemaal aardig uit. 

Maar je zult ook met een doublet moeten
beginnen als je een hand hebt die te sterk is
voor een ander bod en die níet past bij elke re-
actie van je partner:

3 4 5
~ A H B 6 3 ~ A H B 3 ~ A H 3
§ H 8 § H 8 § H V 8
` V B 4 ` A B 7 4 ` A V B 4
| H 9 5 | H 9 5 | 9 5 3

Met hand 3 doubleer je, omdat je te veel hebt
voor een 1~-volgbod, hand 4 is te sterk om
1SA te volgen en met de vijfde hand weet je
niet goed hoe je verder moet, als partner na je fo
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doublet antwoordt met 1§ of 1~.’
‘Om al deze gevallen te kunnen onder-

scheiden heb je afspraken nodig over het ver-
volg na een informatiedoublet. De basisaf-
spraak is dat je na partners antwoord alléén
doorbiedt als je een sterke hand hebt, zoals
bij de voorbeelden 3, 4 en 5. Met voorbeeld-
handen 1 en 2 pas je dus bij je tweede bied-
beurt. Dat heeft tot gevolg dat je met een mi-
nimale opening alleen een informatiedoublet
kunt geven als je op elk antwoord bent voor-
bereid. Daarvoor heb je een driekaart nodig
in elke ongeboden kleur.’ 

Hoe u op een informatiedoublet reageert,
kunt u lezen in Feltens artikel. In ‘Conventies
en Systemen’ in BRIDGE van november 1999
komt Enri Leufkens over dit onderwerp uitge-
breid aan het woord.

Felten komt even terug op de situatie dat
de derde man meebiedt:

6 ~ B 10 4 7 ~ B 4
§ H 9 7 2 § H 9 7 2
` V 6 5 ` V 10 6 5
| 9 8 3 | 9 8 3

West Noord Oost Zuid

1| doublet 2| ??

‘Biedplicht heb je in deze situatie niet maar je
mag ook niet te passief zijn. Beschouw het in-
formatiedoublet van je partner als een ope-

ning van 1`, 1§ en 1~ in één klap.’
‘Met 6 bied je 2§ want als partner 1§ had

geopend, had je hem ook gesteund. Met 7 heb
je de keus uit 2` en 2§. Bied in zo’n geval de
hoge kleur, 2§ dus. Het principe “vierkaarten
van onderaf bieden” geldt na een doublet niet
omdat je antwoord niet-forcing is.’

‘Soms kun je partners “drieklapsopening”
zelfs op éénhoogte steunen:’

8 ~ 10 8 7 2 9 ~ H 10 7 2 
§ H B 10 4 § H B 10 4
` 8 3 ` 8 3
| 9 5 2 | 9 5 2

West Noord Oost Zuid

1| doublet 1` ??

‘Je kunt met 8 nog net 1§ kwijt. Dan weet
partner wat hij moet starten. Je hebt niet veel
maar als je met nauwelijks wat meer een 1§-
opening op tweehoogte steunt, moet dit ge-
noeg zijn voor een steuntje op éénhoogte.’

‘Met 9 ligt het anders. Die is sterk genoeg
om op tweehoogte mee te bieden. Breng daar-
om je beide hoge kleuren in beeld en begin
met 1~. Als de tegenpartij naar 2| of 2`
gaat en partner de schoppen niet steunt, bied
je 2§. Dat geeft geen 5-4 hoog aan, zoals na
een opening, maar 4-4 hoog. Tegenover een
informatiedoublet bied je je vierkaarten niet
van onderaf maar juist van bovenaf. Partner
kan dan na je tweede bod de beste fit kiezen.’

We bedenken een paar opgaven om u te
prikkelen de theorie er nog eens op na te
slaan. U bent zuid. Antwoord op pagina 51.

W/– ~ H 10 5 2
§ A B 7 3
` 8 4
| 9 6 3

A1 West Noord Oost Zuid

1` doublet 2` ??

A2 West Noord Oost Zuid

1` doublet 1~ ??

B ~ 10 4
§ A 7 6
` 9 8 5 2
| V B 9 3

West Noord Oost Zuid

1| doublet 1~ ??

Hoe verder
met sterk informatiedoublet

TIP VAN Paul Felten:

‘Cuebid na partners

doublet start zoekactie’
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C ~ H 10 9 6
§ 8 5 2
` B 10 7
| 9 4 3

West Noord Oost Zuid

1~ doublet redbl ??

De ober verschijnt met de tournedos. Even la-
ter staan ook de krabbetjes op tafel met friet-
jes en drie schaaltjes saus. Tijdens het eten
vragen we wat Garozzo’s invloed op de theo-
rie van het informatiedoublet was. Felten legt
uit dat Garozzo een strak schema aanhield
voor het bieden na partners doublet en een
pas bij de derde man. Zodra de ober een tijdje
later de lege borden en schaaltjes heeft mee-
genomen, gaat hij hier verder op in.

De derde man past

‘Als de derde man na een informatiedoublet
past, onderscheidt Benito Garozzo drie spe-
ciale gevallen voor de vierde man: de handen
tot een punt of negen, de handen met een
vijfkaart – inviterend voor de manche – en
handen zonder vijfkaart vanaf een punt of ne-
gen. Met het eerste type bied je een kleur zon-
der sprong, met het tweede spring je in je vijf-
kaart en met het laatste bied je de kleur van
de tegenpartij, een cuebid dus.

10 11 12
~ V 8 4 2 ~ A V 8 4 2 ~ A V 8 4
§ 8 5 § 8 5 § 8 5
` 10 7 6 3 ` 10 7 6 3 ` 10 7 6 3
| 9 7 4 | H 9 | A 9 4

West Noord Oost Zuid

1` doublet pas ??

Met 10 heb je biedplicht. Zelfs met `2 in
plaats van ~2 kun je niets anders doen dan
1~ bieden. 

Met 11 tel je mee. Je hebt een vijfkaart, er
is zeker een schoppenfit en je hebt wat distri-
butie. Je springt naar 2~. Partner mag hierop
passen; zo’n sprong belooft 9-11 punten en
een vijfkaart. 

Hand 12 is een stuk sterker dan 10. Om aan
te geven dat je aardig wat hebt, bied je 2`, de
kleur van de tegenpartij. Daarna zoek je sa-
men uit wat het beste contract is.’
‘Als de derde man past en de vierde een zwak

antwoord geeft, is het informatiedoublet vaak
gebaseerd op een sterke hand. Bij het vervolg
mag je in dat geval niet te hard van stapel
lopen.’

Zwak antwoord

‘Als je doubleert op een hand met 18 punten
en partner belooft er 0 tot 8, is een manche
nog ver weg. Met een vierkaart troefsteun zijn
er allerlei manieren om de kracht van je in-
formatiedoublet aan te geven:

13 14 15
~ V B 9 3 ~ V B 9 3 ~ V B 9 3
§ A V 8 § A V 8 § A V 8
` 6 4 ` A 4 ` A 6
| A 10 7 2 | H 10 7 2 | H V 10 7

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 1~ pas ??

Met 13 heb je geen manchekansen. Je past
(tenzij je hebt afgesproken dat partner zich
geen overdreven voorstelling mag maken van
een 2~-bod; dan vertelt het een vierkaart
steun en ontkent het een absoluut minimum.
Deze afspraak maakt het mogelijk actief te
concurreren). 

Met 14 houd je het bij 2~; tegenover een
zwak antwoord is een invite voor 4~ overdre-
ven. Je springt pas naar 3~ met een hand
waarmee je de manche geboden had, als
partner na een normale opening 1~ had ge-
antwoord. Hand 15 is daar een voorbeeld van.’

‘Als je nog sterker bent, kun je het sprong-
cuebid gebruiken:

16 17 18
~ H V 9 3 ~ H V 9 3 ~ H V 9 4
§ A V 8 § A H 10 8 2 § A H 10 8 2
` A 6 ` A 6 ` A 
| A V 10 7 | A 7 | A V 7

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 1~ pas ??

Tegenover 16 heeft partner niet veel nodig
voor de manche. Met een 3`-bod, een sprong
in de kleur van de tegenpartij, vertel je hem
dat het fit en dat een tophonneur bij hem ge-
noeg is voor 4~. Heeft hij die niet, dan wijst
hij af met 3~. 

Met 17 kun je meteen 4~ bieden. Als part-
ner hartenhulp heeft, is een vierkaart troef
bij hem genoeg. 

Hand 18 is nog sterker; ze heeft zelfs slem-
potentie. Je begint met 3`. Biedt partner nu
3~, minimum, dan bied je 4~. Na een ander
bod kun je slem onderzoeken.’

‘Als de sterke hand geen vierkaart steun
heeft voor partners kleur en evenwichtig is,
komt een sans-atout-bod in aanmerking.

19 20 21
~ H V 8 ~ H V 8 ~ H V 8
§ V B 7 2 § A B 7 2 § A H B 2
` H 5 ` H 10 5 ` 9 5
| H 10 9 3 | A V 3 | A V 10 3

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 1~ pas ??

Met 19 pas je; 1~ lijkt het beste contract. Met
20 bied je 1SA. Tegenover een partner die nul
punten kan hebben, is dat een sterk bod. Het
belooft 18-20 punten en een stop in de ge-
opende kleur. 

Hand 21 is een lastig geval. Je kunt partner
niet steunen en je kunt geen sans atout bie-
den, omdat je geen ruitendekking hebt. Een
eigen kleur bieden is ook niet goed. Zoals we
al zagen, zijn 2| en 2§ gereserveerd voor
een hand die te sterk is om te volgen. Je biedt
daarom 2`, de kleur van de tegenpartij. Dat
geeft een sterke hand aan, vaak met een drie-
kaart steun en vraagt nadere informatie. Met
een minimum herhaalt partner zijn kleur,
2~. Het belooft geen extra lengte. Elk ander
bod is positief (5-8 punten). 

Als je informatiedoublet gebaseerd is op
een erg sterke hand, kun je zelfs tegenover een
minimum niet passen. Een bijzonder geval
deed zich voor op een clubavond. Zuid opende
1§. West had een evenwichtige hand met 22
punten zonder hartendekking en moest een
onwillige oost aan de praat houden.

~ A V 6 ~ 9 5 4
§ 10 7 § B 6 4 3 
` A H V 3 ` B 8 5
| A V B 4 | 10 7 2

West Noord Oost Zuid

– – – 1§
doublet pas 1~ pas
2§ pas 2~ pas
3~ pas 3SA pas
pas pas

Na het doublet had oost een probleem. Voor
1SA is hij te zwak en een andere kleur dan
harten had hij niet. Hij bood dus 1~ op een
driekaart, het laagst mogelijke bod. Met 2§
gaf west een sterke hand aan (18+) zonder vier-
kaart schoppensteun. Oost is minimaal en
maakt dat duidelijk door zijn kleur te herha-
len: 2~, een tweede schoppenbod op een
driekaart. 

West is niet tevreden met de deelscore en
doet nog een manchepoging door oost te steu-
nen: 3~. Oost weet nu dat na drie schoppen-
biedingen een 3-3-fit is bereikt en dat het ge-
zamenlijk puntenaantal tegen de 25 zit. Hij
haalt zijn allerlaatste reserves uit de kast en
biedt 3SA, met de vijandelijke hartenkleur vijf
om twee een goed contract.’

‘Als je eerst doubleert en daarna partners
keus verandert in een eigen kleur, geef je een
hand aan die te sterk is om te volgen. Je hebt
dan minstens 16 punten:

22 23 24
~ H 9 ~ A 9 ~ A 9
§ H V 10 5 4 § A H V 10 5 4 § A H V 5 4
` A 6 ` 6 2 ` A 6
| A V 8 2 | A H 8 | H V 10 8

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 1~ pas ??

Hand 22 is te sterk voor een 1§-volgbod. Je
doubleert en na partners 1~ bied je 2§. Juist
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deze biedserie kost aardig wat ruimte. Met
lange hartens en korte schoppens kiezen som-
mige topspelers daarom nog voor een 1§-
volgbod op handen met wel 18 punten; op
deze vind ik dat niet nodig. Het 2§-bod be-
looft een vijfkaart maar je kunt ook een troef-
je meer hebben. Het is niet forcing, het maxi-
mum ligt bij 20 punten. 

Met hand 23 heb je teveel voor een 2§-
bod. Zuid heeft negen slagen in handen en
springt bij zijn tweede bod dus naar 3§. Zo’n
sprong belooft een zeskaart en is forcing. Zon-
der troefsteun moet partner maar wat zien te
bedenken. 

Hand 24 is weer een lastig geval. Na part-
ners 1~ kun je niet met 2§ volstaan en voor
de sprong naar 3§ kom je een troef tekort. Je
biedt weer 2`, een bod in de kleur van de te-
genpartij. Wijst partner af met 2~, dan corri-
geer je dat naar 3§. Zo geef je een vijfkaart
harten aan en een erg sterke hand. Het 3§-
bod is forcing. Zonder driekaart harten of vijf-
kaart schoppen moet partner dan maar 3SA
bieden.’

Tijd voor nog wat opgaven.We wenken de
ober, bestellen vier koffie en gaan aan de slag.
U bent zuid. De antwoorden staan hieronder. 

~ H 10 5 2
§ B 9 4
` V 10 9 5
| 8 3 

D1 West Noord Oost Zuid

1` doublet pas 1~
pas 1SA pas ??

D2 West Noord Oost Zuid

1` doublet pas 1~
pas 2§ pas ??

D3 West Noord Oost Zuid

1` doublet pas 1~
pas 2` pas ??

Als partner na uw informatiedoublet springt
in een eigen kleur, geeft hij een inviterende

hand met een vijfkaart aan. Het verdere bie-
den wijst zich vanzelf. Corrigeert u partners
kleur (u biedt dus uw eigen kleur), dan is de
bieding mancheforcing. U vertelt immers dat
u te sterk was om te volgen.

Heeft partner te veel voor een invite dan
kan hij met een vijfkaart hoog meteen de
manche bieden; met een vijfkaart laag biedt
hij de kleur van de tegenpartij. Een dubbele
sprong in een hoge kleur onder mancheni-
veau is inviterend en belooft een zeskaart. 

Antwoord in hun kleur

We vragen Felten of hij wel eens springt met
een vierkaart.

‘Zonder vijfkaart bied ik vanaf een punt of
negen de kleur van de tegenpartij, volgens de
methode-Garozzo. Dat bod leidt een zoekactie
in naar een fit. Partner geeft daarna eerst aan
waarop zijn informatiedoublet is gebaseerd.
Met een standaarddoublet biedt hij zijn laagste
vierkaart zonder sprong; met een hand die te
sterk is om te volgen, springt hij in zijn vijf-
kaart, met een sterke evenwichtige hand hoogt
hij de kleur van de tegenpartij eentje op.’

23 24 25
~ A B 7 2 ~ H 7 ~ A V 9 4
§ H V 9 4 § H V 9 4 3 § H 10 6
` 8 3 ` A 8 ` B 8
| H 10 6 | H V 10 6 | A V 9 5

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 2` pas ??

‘Met hand 23 bied je 2§. Als partner mini-
maal is, mag hij daarop passen; biedt hij 3§,
dan is dat inviterend. Zonder hartensteun
kan hij 2~ bieden met een vierkaart. Ook dat
is niet-forcing. Biedt een van beiden bij het
eerste reële bod een eigen kleur op driehoog-
te, dan is de bieding mancheforcing.’

‘Met hand 24 spring je naar 3§. Zo geef je
een hand aan die te sterk is om te volgen. Met
hand 25 heb je te veel voor een niet-forcing

A1 Doublet. Na een steunbod is doublet ‘te-

ruggekaatst’. Het vraagt partner zelf een

keus te maken uit de ongeboden kleuren.

A2 Doublet. Als de rechtertegenstander een

eigen kleur biedt, is een doublet voor

straf. Later kunt u nog 2§ bieden. Partner

weet dan dat u beide hoge kleuren hebt.

B 1SA. Vanwege de goede klaverendekking

beter dan 2`. Met 1SA geeft u 6-9 punten

aan en een dekking in de geopende kleur.

Een dekking in de bijgeboden kleur hoeft

u niet te hebben. Die heeft partner wel.

C 1SA. Het ziet er niet best uit en spelen in

een kleur op tweehoogte wordt nog erger.

Waarschuw partner door 1SA te bieden.

Na een redoublet geeft u met 1SA een ste-

vige stop aan in de geopende kleur. Dat u

erg zwak bent, beseft partner wel.

D1 3SA. Partner belooft 18-20 punten.

D2 3§. Partner heeft minimaal een vijfkaart

harten en 16 punten. Hij kan ook wat meer

hebben en dan is 3§ een welkom zetje.

D3 2SA. Na 2` een positief geluid. 2SA be-

looft een ruitenstop en 5-6 punten.

E1 2|. Een 2`-bod brengt u in moeilijkhe-

den als partner met 2~ reageert. Vindt u

negen punten teveel voor een zwak bod,

dan is 1SA het alternatief.

E2 3§. Inviterend met een zeskaart.

F 3§. De bieding is forcing en de ruitenstop

is mager. Partner kan nog een goede hand

met een 5-4 klaveren-harten hebben.

Antwoorden
bij de opgaven op pagina’s 48, 50 en 51

2~-bod. Vanaf een mooie vijftien bied je daar-
om 3`. Daarna zoek je een fit in een hoge
kleur en bied je de manche. Is er geen fit, dan
is 3SA een mogelijkheid.’

We zoeken een paar grensgevallen.

26 ~ A 7
§ H 9 5 2
` 8 6 5 3
| H 10 5

West Noord Oost Zuid

1` doublet pas 2`
pas 2~ pas ??

‘Dat is een vervelend geval’, erkent Felten. ‘De
afspraak dat een sprongantwoord op een in-
formatiedoublet een vijfkaart belooft, levert
duidelijkheid op over het aantal troeven dat
je samen hebt. Maar met deze hand heb je in-
derdaad nadeel van die afspraak. Je zult nu
2SA moeten bieden. Dat is ondanks de zwak-
ke ruitenstop nog niet down.’

27 ~ H V 9 4
§ A 3
` B 6
| A V 9 5 2

West Noord Oost Zuid

– – 1` doublet
pas 2` pas ??

‘Met deze hand kun je 3| bieden’, zegt Fel-
ten. ‘Dat slaat de hoge kleuren over en is for-
cing. Zonder vierkaart hoog doubleer je im-
mers niet met een minimum. Partner kan nu
natuurlijk verder bieden. Fit het niet, dan
wordt het 3SA.’

Felten neemt afscheid. De clubavond be-
gint. We bedanken hem en wensen hem suc-
ces. In afwachting van een tweede kopje kof-
fie maken we de laatste opgaven. U bent zuid.
Antwoorden in het kader hiernaast.

E1 ~ V 7 E2 ~ 8 5
§ H 9 4 § H V 10 6 4 3
` 8 7 5 2 ` H 7 2
| A 9 6 3 | 9 4

West Noord Oost Zuid

1` doublet pas ??

F ~ B 6 5
§ H V 9 3
` V 7 2
| V 10 4

West Noord Oost Zuid

1` doublet pas 2`
pas 3| pas ??

Nog even dit

Bij de voorbeelden opent de tegenpartij steeds
1`. Dat is het lastigste geval. Na een 1|-ope-
ning hebt u meer biedruimte en na een ope-
ning in een hoge kleur belooft een standaard
informatiedoublet een vierkaart in de andere
hoge kleur.

In het volgende nummer:
Gambling 3SA

|


