
Opgave 106 – antwoord 
 

 

Mijn vijftien acties 
 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1.       1♦  ♠ V 2 

1♠  doublet pas  2♥!!!  ♥ A V 10 9 
♦ A B 7 6 5 
♣ 7 6 

 
Na het 1♠-volgbod op jouw 1♣/♦-opening, belooft partners doublet 6 of meer 
punten met minstens een 4-kaart harten. De hartenfit is dus gevonden. Jouw 
2♥-bod is geen nieuwe kleur: je biedt alsof west had gepast en noord 1♥ had 
geboden. 
 
Noords doublet is géén strafdoublet! We noemen dit een ‘negatief doublet’. 

 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2.       1♥  ♠ H V 2 

1SA  doublet pas  pas!!!  ♥ H V 9 8 7 
♦ V B 2  
♣ 7 6 

 
Gangbaar is dat een doublet t/m 2-hoogte NIET voor straf is. Met één 
belangrijke uitzondering: een doublet op 1- en 2SA! Noord vertelt met zijn 
doublet: ‘Partner, wij hebben samen de meeste punten. Volgens mij levert 
gedoubleerd tegenspelen veel meer op dan zelf spelen.’ Wie ben jij dan om de 
betovering van het doublet op te heffen? 
 
Noords doublet is wél een ‘strafdoublet’. 

 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3. 1SA  doublet pas  pas!!!  ♠ H 3 2 

♥ V B 10 7 6 
♦ 9 8  
♣ V 10 9 

Noord vertelt met zijn doublet dat hij 1SA had willen openen. Hij heeft dus 15-
17 punten - samen 23-25. Als er voor jullie 3SA in zit, winnen OW maximaal 
vier slagen. Hun 1SA-contract gaat dan gedoubleerd minstens 3 onder de truck 
met oplegger. 
 
Ook dit doublet is een strafdoublet! Je loopt er alleen uit met een zeer zwakke 
hand en een 5+kaart. 

 
 
  



 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
4.       1♣  ♠ H V 3 2 

1♦  doublet pas  1♥!!!  ♥ H V 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ H 2 

 
Noords doublet is géén strafdoublet! Noord belooft 6+ punten met minstens een 
4-kaart in beide hoge kleuren. Je kunt 1♥ bieden. Als je met partner hebt 
afgesproken dat 2♦ twee hoge 4-kaarten belooft zonder extra openingskracht, 
kun je dat ook bieden. Dan biedt noord zijn langste/sterkste hoge kleur. 
 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
5. 3♥  doublet pas  4♠!!!  ♠ A H V 5 

♥ H 4 
♦ V 9 8 7 6  
♣ 5 4 
 

Géén strafdoublet! Met leuke harten tegen kun je als partner daar wel een 
strafdoublet van maken door te passen. Met deze hand kies je voor de manche 
in schoppen. 
In het algemeen is een doublet op een preëmptieve opening t/m 4♥ informatie. 
Met een ‘informatiedoublethand’ bied je na een 4♠-opening 4SA; een doublet is 
dan wél voor straf. Belangrijk om dat goed met je partner af te spreken. 

 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
6.     1♦  doublet ♠ A B 9 7 3 

2♦  doublet pas  2♠!!!  ♥ V B 10 2 
♦ 2 
♣ A B 4 
 

Geen strafdoublet! Noord belooft twee hoge 4-kaarten en vraagt jou je beste 
hoge kleur te bieden. Met het bieden van 2♠ beloof je – ondanks je voorgaande 
doublet – géén extra kracht, omdat je ‘alleen maar’ de kleur van je partner 
biedt.  
Noords doublet noemen we het ‘Teruggekaatst doublet’. 

 
 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
7.     1SA  pas  ♠ H 10 9 

2♥*  doublet  2♠*  pas!!!  ♥ V 2 
pas  pas      ♦ V B 10 9 

Uitkomst?? ♣ 10 9 8 7  
 

Noords doublet was geen strafdoublet maar een ‘Uitkomstdoublet’. Jij komt 
daarom uit met ♥V! Op biedingen van de tegenpartij die niets zeggen over de 
geboden kleur, zoals 2♣ (Stayman) en 2♦/2♥ (Jacoby-transferbiedingen), kun je 
met een doublet zonder terhandstellingskosten vertellen in welke kleur je 
partner graag ziet uitkomen. 
 



 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

8.   1♦  2♣  pas  ♠ 4 3 2 
pas  doublet pas  pas!!!  ♥ H B 2 

♦ 3 2 
♣ A V 9 8 7 
 

Noords doublet is géén strafdoublet, maar wat dan wél? Zet je schrap!  
Noord ziet jou en west genoegen nemen met een 2♣-contractje. Dan mag noord 
aannemen dat jij toch wel enige kracht moet hebben. Toch paste je. De reden 
daarvan kán zijn dat je de klaveren flink tegen hebt. Dat kun je dan alleen niet 
vertellen met een strafdoublet. Als je het 2♣-bod doubleert, verwacht partner 
noord eerder interesse in de ongeboden kleuren.  
 
Passen met deze zuidhand noemen we daarom een ‘strafpas’. En het doublet 
van noord een zogenaamd ‘heropeningsdoublet’. Daarmee houdt hij de bieding 
open en geeft jou de kans daar een strafdoublet van te maken. 

 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
9. 1♥  doublet  pas  2♠!!!  ♠ H V 3 2 

♥ 4 2 
♦ A 9 8 
♣ B 10 8 7 

 
Een gewoon ordinair informatiedoublet . Beslist geen strafdoublet dus . Met 
een kleur en 0-8 punten bied je zo goedkoop mogelijk je kleur (met twee 
kleuren geef je voorrang aan je hoge kleur), met 9-12 bied je je kleur met een 
sprong, met 13+ bied je mancheforcing (kleur tegenpartij) of de manche als je 
die weet. Zonder kleur maar met opvang in kleur tegenpartij: 1SA met 6/7-10, 
2SA met 11-12, en met 13+ 3SA. 

 
Het kan geen kwaad om met je vaste partner ook de kracht af te stemmen van 

het 1SA-bijbod. De al eeuwenlange kracht van 6-9 groeit de laatste jaren naar 

7-10 punten. Best bijzonder als we zien dat over de hele breedte eerder 
brutaler dan behoudender wordt geboden.    

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
10. 1♥  pas  2♥  pas  ♠ H V 8 7 

pas  doublet pas  2♠!!!  ♥ 4 3 
♦ A B 5 4 
♣ 9 4 2 
 

Noords doublet is géén strafdoublet. Noord heeft een te zwakke hand om 
meteen na wests 1♥-opening een informatiedoublet te plaatsen. Als hij ziet dat 
OW het met 2♥ welletjes vinden, kan hij op zijn vingers natellen dat de kracht 
tussen beide partijen redelijk gelijk verdeeld moet zijn. Daarom gaat hij graag 
de strijd aan om de deelscore. Na dit doublet spring je niet omdat je 10 punten 
hebt, want die telde je partner al mee . 
 
Noords doublet heet: balancing doublet.  
 



 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

11.   1♣  1♦  1♠  ♠ H V 7 6 5 
2♦  doublet pas  4♠!!!  ♥ H 4 3 

♦ 7 
♣ A B 3 2 

 
Geen strafdoublet! Na jouw bijbod in een hoge kleur, dat minstens een 4-kaart 
belooft, vertelt noord met een doublet dat hij in jouw kleur precies een 3-kaart 
meeneemt. Daarmee is de schoppenfit gevonden. Dat je samen genoeg kracht 
hebt voor een manchecontract, wist je al . Dus uitbieden die manche! 
 
Dit doublet luistert naar de schone naam: supportdoublet. Dat kan trouwens 
ook met een redoublet. Stel dat west in plaats van 2♦ had gedoubleerd, dan 
meldt noord met redoublet zijn schoppentrio. 
 
Opgelet! Als je deze conventie speelt, moet je dit doublet alerteren. Ook voor je 
‘pas’, omdat je maar één of twee schoppen hebt, geldt een alerteerplicht! Je 
uitleg is dan: maximaal 2-kaart in partners kleur. 
 

 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
12.   1♣  doublet pas  ♠ 4 3 

pas  redoublet pas  1♦!!!  ♥ V B 4 3 
♦ 8 7 6 5 4 
♣ 6 5 

 
Noord redoubleert beslist niet omdat hij verwacht zijn 1♣-contract te zullen 
maken. Als hij dat zou verwachten, doet hij niets liever dan dat gedoubleerde 
contract – met lucratieve overslagen – maken. Merk vooral op dat west paste 
op oosts informatiedoublet. Dat kan west alleen doen met kracht én een flinke 
partij klaveren tegen. Er dreigt dus een ramp. Noord geeft met dit SOS-
redoublet een hulpsignaal en vraagt jou je langste kleur te bieden.   
 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
13.     1♠  pas  ♠ - 

4♠  doublet pas  pas!!!  ♥ 9 8 7 6 4 
♦ H V 4 2  
♣ 9 8 7 6 

 
Dit is inderdaad een duidelijk voorbeeld van een strafdoublet. Geen enkele 
discussie mogelijk/toegestaan. Zie ook bij bieding 5. Goed afspreken! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
14. 1♥  doublet  pas  1♠  ♠ H V 3 2 

pas  2♠  pas  4♠!!!  ♥ 4 2 
♦ V 9 8 
♣ 10 8 7 6 
 

Noords doublet was inderdaad een informatiedoublet; daar handelde je ook 
naar. Met gewone kracht had hij op jouw 1♠-bod moeten passen, omdat je dat 
ook had geboden met nul punten en een 4-kaart schoppen. Met 1♠ beloof je 0-
8 punten. Noords 2♠ belooft extra kracht en sluit de manche niet uit als jij 
tegen het maximum aan zit van de kracht die je met 1♠ belooft. En je zít tegen 
die grens, dus uitbieden die manche! 

 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
15.     1♣  1♥  ♠ 8 7 6 
 1♠  doublet pas  2♦!!!  ♥ H V 9 8 7 

♦ A 5 4 2 
♣ 8 

 
Ook dit doublet is geen strafdoublet. Noord wil graag de strijd aangaan om de 
deelscore, maar weet nog niet het ideale contract. In het algemeen heeft hij de 
niet geboden kleur, óf hij is heel sterk. Met zijn doublet vraagt hij naar meer 
informatie, en die geef je. 
 
 

Tel het aantal keren dat je de juiste inschatting maakte van wel of geen strafdoublet.  
 
Vermenigvuldig dat getal met 10/15. De uitkomst is je rapportcijfer voor ACC 106. 
 


