
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 2 
 
 
 
We hebben de vorige keer gezien dat tussenbiedingen niet altijd even vervelend hoeven te zijn. Als partner met 1  
opent en er komt een volgbod van 1  dan heb je de mogelijkheid om d.m.v. doublet te vertellen dat je zowel een 
vierkaart harten als een vierkaart schoppen hebt. Soms wordt je dus zelfs geholpen door een tussenbod. Hetzelfde 
geldt voor de volgende situatie.  
 

Je partner opent met 1  - de tegenpartij volgt met 1   

 
Ook nu kun je handig gebruik maken van het tussenbod van de tegenpartij. Doublet is weer een negatief doublet dat 
vierkaarten in alle ongeboden hoge kleuren belooft. In dit geval belooft een doublet dus een vierkaart schoppen. Als 
doublet een vierkaart belooft dan belooft een 1  bod er dus automatisch 5 of meer. 
 

AB85 763 H742 T9  
Met deze hand zeg je dus doublet in het geschetste biedverloop. Een vierkaart schoppen en meer dan 6 punten. 
 

HT952 72 HV62 B2  
Met deze hand bied je dus 1  en hebt dan het grote voordeel dat je partner weet dat je een 5-kaart of langer hebt. 
Zowel doublet als 1  beloven dus een minimum van zo'n 6 pnt en hebben geen maximum. Openaar mag in geen 
geval passen.  
 

De strafpas  

 
Stel je het volgende voor. Je partner opent met 1 , je rechtertegenstander volgt met 1 , en je kijkt tegen de 
volgende kaarten aan: 
 

AVT975 H84 7 872 
Je zou nu graag voor straf willen doubleren maar dat is helaas onmogelijk. Doublet is in deze situatie een negatief 
doublet dat vierkaarten in de ongeboden hoge kleuren belooft. Je zou dus een vierkaart beloven door te doubleren 
en die heb je nou eenmaal niet. Wil je je tegenstanders voor hun volgbod straffen dan zul je nu moeten passen en 
hopen dat je partner een heropeningsdoublet geeft. Zo'n pas met de bedoeling de tegenstanders te vangen noemen 
we een strafpas.  
 
Om het geheel wat te verduidelijken gaan we eens even op de stoel van de openaar zitten. Je opent 1  met: 
 

6 V72 AHT82 HV93  
en hoort het volgende biedverloop: 

West  Noord  Oost  Zuid  

1  1   pas pas  

Je moet nu vooral niet denken: mijn partner heeft minder dan 6 punten, wij hebben dus de minderheid van de punten 
en ik zal dus maar passen. Nee, je moet als volgt redeneren: aan mijn singleton schoppen kan ik zien dat partner 
mogelijk een strafpas in handen heeft. Als dat zo is dan moet ik zijn pas beschermen door de bieding open te houden. 
In zo'n geval is doublet meestal een goede actie als je in de overige kleuren van alles wat hebt. 
 
 
 
  

 
Oefenmateriaal : 
Uw partner opent 1 , rechts volgt met 1 . Wat is uw bod met de volgende handen.  
 

(1) AVT   HV52 V62 BT3  
(2) AVT   HV2 T52  HT73  
(3) 753  964 HV6 VB95  
(4) 753  9642  HV6 VB9  
(5) HVT84 853 V62 87  
(6) V62  983 V62 V982  

 



 

 

Antwoorden : 

 
 

 

 

 

 

Noord  Oost  Zuid  West  

1  1  ? 
 

Wat is uw bod met de volgende handen. 

(1) AVT HV52 V62 BT3  

doublet : geeft een 4-kaart aan met 6-? punten, forcing  

(2) AVT HV2 T52 HT73  

3SA : 14 punten en een dubbele schoppenstop, dit zijn echt te weinig schoppens voor een strafpas  

(3) 753 964 HV6 VB95  

2  : eigenlijk heb je geen bod, SA mag niet omdat je geen dekking in hebt. Voor 2  heb je te weinig punten. Het 
beste is nog 2 . Dit geeft 6-9 pnt en een 4-kaart aan. Je hebt een te weinig maar het is nog de beste manier om 
te vertellen dat je iets hebt. Bijkomend voordeel is dat je een veilige start tegen een vijandelijk contract vastlegt.  

(4) 753 9642 HV6 VB9 

doublet : laat horen dat je een vierkaart harten hebt  

(5) HVT84 853 V62 87  

1SA of een strafpas: een twijfelgeval, wat weinig punten om 1  te willen tegenspelen maar je hebt wel bijna zeker 4 
schoppenslagen. 1SA geeft aan dat je de schoppens stopt en 6-9 pnt hebt.  

(6) V62 983 V62 V982  

(6) pas : een halve stop met een uiterst droevige kaart  
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