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HET STRAFDOUBLET 
 

Het gros van de niet-wedstrijdbridgers deelt veel te weinig strafdoubletten uit; deels 
ontbreekt het lef, deels het inzicht in welke situaties er lucratief gedoubleerd kan 

worden. Het lef kunnen we je niet bijbrengen; wel kunnen we je meegeven dat 
tegen paren die “nooit” voor straf doubleren veel meer worden tussengeboden dan 
tegen paren die regelmatig het rode kaartje hanteren. Het werkt dus ook preventief ! 

Meer inzicht hopen we je te kunnen bijbrengen met puur technische adviezen.  
We beginnen, in eerste instantie eenvoudig, met wat definities: 

 
Het informatiedoublet: 

Ieder doublet onder mancheniveau is in principe informatief als partner nog niet 
heeft geboden of alleen nog maar heeft gepast. Wat voorbeelden: 

 West  Noord  Oost   Zuid 
  1     pas      3  doublet 

 
Noord moet helaas op 3- of 

zelfs 4-nivo reageren; het 
is niet anders.  

 West  Noord  Oost   Zuid 
  1      2     pas    pas 

doublet 
Oost heeft nog niet gespro-

ken; west’s doublet is in-
formatief; hij is kort in . 

 West   Noord  Oost   Zuid 
  1    doublet  2    pas 

  pas   doublet   
Informatief! Een zgn. her-

haald doublet. Noord gunt  
OW 2 niet; hij is sterk. 

 

Het negatieve doublet: 
Een negatieve doublet, zoals Berry dat beschrijft in Beter bridge, deel 2 ( het -

boekje), is een vervangend bijbod na een kleurvolgbod van de rechtertegenstander. 

 
      NB. Wanneer je het negatieve doublet speelt heeft dit als consequentie dat je als bijbie-  

      der moet passen als je voor straf wilt doubleren(de zgn. strafpas); je gaat ervan uit dat 
      partner de bieding open houdt met een informatiedoublet waarop jij dan natuurlijk past !   
 

Inlaten: een informatiedoublet omzetten in een strafdoublet door er op te passen. 
                    NB. Dit moet je nooit uit zwakte doen maar in de overtuiging dat ze down zullen gaan. 

 

Tegenzitten: een aantrekkelijk bezit hebben in de kleur van de tegenpartij.  
 

Weglopen: een strafdoublet van je partner overrulen en iets anders bieden. 
                    NB. Dit doe je nooit uit wantrouwen; je eigen hand ongeschikt is voor tegenspelen. 

 
Wanneer is een strafdoublet aantrekkelijk? 
 

● Strafdoubletten zijn succesvol als je  a. tegenzit in de kleur van de tegenpartij en 

   b. samen met je partner de meerderheid aan punten bezit. We zullen zien dat hoe 

   hoger het niveau is, des te geringer de rol is die a. speelt. 

● Strafdoubletten zijn aantrekkelijker als je met je troefbezit “achter” de bieder zit. 

● De kwetsbaarheid kan bepalend zijn als je twijfelt tussen bieden of doubleren. 

  
NB.  Bij het tegenzitten kan het bezit van tussenkaarten zeer belangrijk zijn; zit je achter de 
      -bieder met  HV32 dan zijn dat maar 2 zekere slagen; heb je echter  HV98 dan mag 

      je redelijkerwijs rekenen op 3 verdedigende slagen.  
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Een aantal voorbeelden: 
 

West   Noord   Oost 
 1SA      2   doublet 
Oost doubleert op zijn eigen troef-

bezit en de gezamenlijke kracht; NZ 
gaat flink down: ze hebben onvol-
doende troeven en punten. Let op:  

Stayman en Jacoby zijn vervallen ! 

  Oost 

 
93 

V1073 

V975 

H102 

West   Noord   Oost    
 1       1    doublet 
Oost zit zwaar tegen in  en OW 

hebben de meerderheid aan punten; 

als OW negatief doublet spelen, 
moet oost passen (“strafpas”) en 
wachten op een info-DBL van west ! 

   Oost 

 
 HB942 

 85 

 AV72 

 B3 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1       pas     1     2   

doublet 
West doubleert op zijn eigen troef-
bezit en de gezamenlijke kracht; het 
doublet is niet negatief want het gaat 

om een vervangende herbieding ! 

  West 

 
93 

HB93 

AH865 

 AB 

West   Noord   Oost   Zuid   
 1      pas      1     1 

 1      2       pas 
OW hebben wel de meerderheid aan 
punten maar oost’s troefbezit is te 
mager; hij zit ook nog eens “voor” 

de hartenbieder. Misschien heeft 
west nog een bodje. 

   Oost 

 
 V73 

 B953 

 AV73 

 86 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1      2    doublet  
2 gedoubleerd downspelen is lucra-

tiever dan 2SA bieden;dat doe je met 

een klavertje minder (10-11). Als OW 
negatief doublet spelen moet oost 
passen (strafpas) want doublet zou  

een 4-kaart  beloven.    

  Oost 
 
A93 

85 

VB65 

 H1086 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1      2       2    
Ongeacht kwetsbaarheid gaat oost 
op zoek naar het beste eigen bod.  

De  zijn te mager voor een straf-

doublet. 2 belooft 10+ pt en een 

5+kaart . Een negatief doublet zou 

8+ pt en een 4+kaart  beloven 

  Oost 
 
A2 

HV1095 

H8 

 V753 

 West   Noord   Oost   Zuid 
  1       pas     1     2    

  2       pas     2     3 

doublet 
Op 3-niveau kun je soms al doubleren 
met een 3-kaart ! Let op: oost’s 2 is 

geen echt steunbod maar een voor-
keursbod (kan 2-kaart  zijn !).  

  West 

 
9 

HV976 

AH73 

H102 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1       3      4     4       

 pas      pas   doublet   
Een strafdoublet op 4-niveau doe je 
soms puur op algemene kracht. OW 
hebben de punten dus NZ zijn aan 

het “redden”. Zelf doorbieden is niet 
aantrekkelijk dus DOUBLET. 

  Oost 

 
93 

AVB72 

H8 

 A1085 

 
Ezelsbruggetje: Gebruik voor strafdoubletten  DE REGEL VAN ZES  d.w.z. 

 

●   Je hebt samen met je partner de meerderheid aan punten en het aantal troeven 

      waarop je doubleert opgeteld bij het niveau moet samen minstens ZES zijn. 
      (5 op 1 nivo, 4 op 2-nivo, etc.; loop de voorbeelden nog even door om het te checken) 

 

In parenwedstrijden moet je verder op 3-niveau bereid zijn eens wat meer risico te 
nemen bij het geven van een strafdoublet; m.n. als er een deelscorestrijd aan vooraf 

is gegaan. Een voorbeeld: 

West   Noord   Oost   Zuid 
  1      pas     1     1    

  2      2      3     3 

  pas     pas   doublet 
 

  Oost 
A6 

HB753 

96 

V843 

OW hebben de meerderheid aan punten en NZ zijn 

hinderlijk; 3 zit er vrij zeker in en dat levert +110 

op; het is belangrijk om 3 te doubleren om a.  

+200 te scoren als NZ kwetsbaar 1 down gaan of 
b. +300 te scoren als NZ niet kwetsbaar 2 down 
gaan. In beide gevallen scoor je zonder doublet 

met +100 waarschijnlijk onder het gemiddelde. 
Maken ze 3 een keer ? Dan heb je een NUL maar 

de volgende keer doubleer je weer ! 
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Een informatiedoublet inlaten 

Zoals gezegd nooit doen uit zwakte maar alleen als je de kans groot acht dat ze 
down zullen gaan. Belangrijk is weer dat je samen de meerderheid aan punten hebt 

en of je met je troeven “voor”of “achter” de bieder zit. 
 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1    doublet   pas    pas  
Op 1-niveau een informatiedoublet 
inlaten (als je voor de bieder zit !) 

doe je met een 6-kaart tegen (of 
een 5-kaart van beton). Als je van 
10 10 maakt, is 1 SA het beste. 

  Zuid 

 
A9 

VB10874 

V5 

1086 

West   Noord   Oost   Zuid 
 1      pas      pas  doublet  

 pas     pas   
Gemiddeld genomen scoor je met 

1  gedoubleerd min zoveel beter 

dan zelf spelen (zeker, er zit wel 
eens 3 SA voor je in) 

  Noord 

 
HB974 

95 

VB94 

 H2 

 West   Noord   Oost   Zuid 
 3       pas      pas  doublet 

 pas      pas 
Omdat je achter de bieder zit, heb 
je al 3 slagen in de verdediging. 
Passen is veel beter dan 4 en 

voor 3SA heb je te weinig punten. 

  Noord 

 
V1085 

86 

A74 

10742 

West   Noord   Oost   Zuid 
 3   doublet    pas   pas 
NZ hebben de punten en 3 gaat 

vrijwel zeker (een paar) down. 4 

bieden is geen vlees en geen vis. 
Dat doe je met bijvoorbeeld 7 pt 
en -lengte; dan nog liever 3 SA ! 

  Oost 

 
A72 

B83 

9854 

AH9  

 

Doubletten op 1 SA:  
 

De doubletten op 1 SA nemen een bijzondere plaats in; een doublet op een 1 SA-bod 
dat 15-17 pt aangeeft is bedoeld als strafdoublet, een doublet op 1 SA als bijbod is 

informatief: 
 

West  Noord  Oost   Zuid 
 1SA  doublet 

Een klassiek strafdoublet; 
noord is sterk (ca. 16,17+) 
Zie evt. -boekje, H. 11. 

West  Noord  Oost   Zuid 
 1     1SA  doublet 

Een strafdoublet;oost heeft 
minstens 9 punten. Zie evt. 
-boekje, Hoofdstuk 8.  

West  Noord  Oost   Zuid 
 1      pas    1SA  doublet 

Informatief, zuid heeft ope-
ningskracht en is kort in 

schoppen. 

 
Uit strafdoubletten weglopen 

 

 West  Noord   Oost   Zuid 
  1      pas     1     2    

doublet  pas    3  

  Oost 

 
AH432 

- 

V96 

HVB95 

Oost heeft gezien zijn renonce  een zeer on-

aantrekkelijke hand om 2 gedoubleerd tegen 

te spelen. Ook al gaat 2 1 down, zelf een 

manche spelen en maken levert vrijwel zeker 
meer op. 3 is dus geen motie van wantrou-

wen maar sterk (nieuwe kleur op 3-hoogte) 

en impliceert vrijwel zeker “korte” harten. 

 West  Noord   Oost   Zuid 
  1SA  doublet  pas     2 

 
Zuid loopt weg uit noord’s 
strafdoublet omdat zijn hand 

ongeschikt is om 1 SA gedou-
bleerd tegen te spelen. 

  Zuid 
 
32 

862 

V109643 

94 

West  Noord   Oost   Zuid 
  1SA  doublet  pas    pas 
 
Met deze hand heeft zuid geen 
enkele reden om noord’s strafdou-

blet niet te respecteren dus PAS. 

  Zuid 
 
H832 

86 

V1043 

942 

 

 
Doubleer vaker: je scores en je genoten aanzien zullen zienderogen stijgen !  
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