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Het bod doublet is een bod waar veel mogelijkheden voor zijn. In bijna elke biedserie kan je doubleren, 
en het kan altijd iets anders betekenen. Omdat er zo veel mogelijke betekenissen zijn is doublet 
waarschijnlijk het bod dat voor de meeste biedmisverstanden zorgt. Tijdens de training gaan we er 
voor zorgen dat er minder misverstanden bij doubleren ontstaan, door regels toe te passen over de 
betekenis van elk doublet. 

Wat voor doubletten zijn er zoal: 

Take out doublet:                      Strafdoublet: 
1♥ p 2♥ x                                  1♥ p 2♥ 3♣ X 

Informatiedoublet:                     Puntendoublet: 
1♥ x                                          1♣ 4♠ x 

Negatief doublet:                      Lead directing doublet: 
1♣ 1♠ x                                     2NT p 3♣ x 

Heropeningsdoublet:               Lightner doublet: 
1♣ p p x                                   1♠ p 2♥ p 
Supportdoublet:                       3♥ p 4♣ p 
1♣ p 1♥ 1♠                               4NT p 5♠ p 
X                                              6♥ x 

Snapdragondoublet:    
1♣ 1♥ 1♠ x (5+♦ 2♥) 
P 2♣ x (4+♣ of 0/1♣) 

Lang of kort doublet: 
1NT x xx p 

Advanced take out doublet: 
1NT p 2♥ x 

Invite doublet: 
1♥ p 2♥ 3♦ 
X 

Kunstmatig doublet: 
1NT x (5 laag 4 hoog) 

Two-way doublet: 
1♥ p 1NT p 
P x (zwakke t/o op ♥ of straf) 

 

 



Standaardregel: 
‘Alle doubletten zijn take-out, behalve als er sprake is van een uitzondering.’ 
(Take-out staat voor uitnemen, oftewel, niet voor straf maar informatief.) 

Deze standaardregel speelt misschien niet iedereen, of misschien heeft niet iedereen het met zoveel 
woorden afgesproken, maar is een uitstekend uitgangspunt voor alle doubletten die je de komende 
jaren loslaat. 

Uitzonderingen 
De uitzonderingen zijn de situaties waarin je hebt afgesproken dat doublet een andere betekenis heeft. 
Dat kan betekenen dat doublet straf is, maar ook dat er een conventie geldt. 

Bedenk zelf welke uitzonderingssituaties je met je partner speelt. Denk bijvoorbeeld aan het negatieve 
doublet, of het support doublet. Maar ook wanneer strafdoubletten gelden. 

Het strafdoublet 

Een strafdoublet hebben we allemaal wel eens in onze handen. Helaas betekent doublet niet in elke 
situatie dat je wil tegenspelen. Simpelweg omdat het vaker voorkomt dat je een informatiedoublet wil 
geven dan een strafdoublet. In deze situaties pas je en hoop je dat partner doubleert, zodat je kan 
passen. 
Wanneer is doublet nou wel straf? Daar hebben we regels voor. 

Doublet is straf als: 
- partner heeft gepreëmpt, bv. 
3♣ 3♠ X 

2♥ p 3♥ 3♠ 
P p X 

- de tegenstanders al drie kleuren geboden hebben (zal niet vaak gebeuren) 
1♥ p 1♠ p 
2♣ p p X 

1♠ p 1NT p 
2♥ p 3♣ X 

- Wij een troefcontract op 2 niveau of hoger hebben uitgepast. 

1♥ p 1♠ p 
2♣ p p 2♦ 
P p X 

1♣ 1♠ X p 
2♣ p p 2♠ 
X 

- wij een fit aangegeven hebben 

 
1♥ p 2♥ 3♦ 
X 

1♣ p 1♥ p 
2♥ 2♠ X 

Fit betekent dat je 8 troeven hebt samen, maar wanneer geldt dat precies? Is er in de volgende 
situaties sprake van fit? 



1: 1♥ (p) 1NT (p) 
2♥ (2♠) X 
2: 1NT (p) 2♥ (3♣) 
X 
3: 1♣ (p) 1♥ (1♠) 
X (=3♥) (2♦) X 
4: (1♦) X (p) 1♠ 
(2♣) X 
5: (1♦) X (p) 2♠ 
(3♣) X 

Lead-directing? 
Het lead-directing doublet is er om partner op het spoor van de juiste uitkomst te zetten. Je doubleert 
een bod dat niet echt is (anders wordt er misschien geredoubleerd en dan ben je de sigaar) om aan te 
geven dat je iets in die kleur hebt, zodat partner die kleur kan starten. Zo een doublet kan van vitaal 
belang zijn: 

♠ AH76 
♥ H87 
♦ H32 
♣ B92 

♠ 63                                            ♠ 54 
♥ 10643                                      ♥ AVB5 
♦ VB1096                                   ♦ 8754 
♣ 87                                           ♣ 654 

♠ VB1092 
♥ 92 
♦ A 
♣ AHV103 

Biedverloop: 
Zuid West Noord Oost 
1♠ p 3NT p 
4NT p 5♥ X 
… 

Het doublet zorgt er voor dat west de goede hartenstart kan vinden. Normaal gesproken zou west 
ruiten starten, met als gevolg dat de leider simpel twaalf slagen haalt. Na een hartenstart zijn dat er 
maar elf. 
Is doublet op een kunstmatig bod altijd lead-directing? 
Soms wel, soms niet, zou ik zo denken. Maar het is wel belangrijk om te weten wanneer het dat nou 
wel is, en wanneer nou niet. Kijk eens naar de volgende situaties, en bepaal dan zelf of het doublet 
puur voor de start is, of dat er nog iets anders aan de hand kan zijn. 

1: 1NT p 2♣ X 
2: 1NT p 2♦ X 
3: 2NT p 3♦ X 
4: 1♣ p 1♥ p 
1♠ p 2♦ X 
5: 1♣ p 1♥ 1♠ 
2♠ X 
6: 1♥ p 4♣ X 
7: 1♥ p 3♣* X * = 7-9 punten 4+♥ steun (Bergen) 
8: 1♥ 2♥* X * = 5+♠ en 5+laag (Micheals Cuebid) 



 

Regels: 
Doublet op stayman is lead directing. 
Doublet op jacoby is om nog mee te bieden. 
Doublet na een 2NT opening van de tegenstander is altijd lead directing. 
Doublet op een cuebid is lead directing. 
Doublet op een splinter of Bergen is take-out, om eventueel te redden. 
Doublet op Micheals, Ghestem of een ander 2-kleurenspel is om tegen te spelen. 

Het puntendoublet 

Het puntendoublet komt voor na een preёmptief sprongbod van een tegenstander. Meestal is dit ook 
nog eens een volgbod. Dit is geen strafdoublet, maar een doublet waarmee je aangeeft dat je wel een 
aardige kaart hebt. Partner zal dit doublet meestal uitnemen, maar het hoeft niet perse. 

1♣ 3♠ X Dit doublet geeft aan dat je tenminste een opening hebt, en geen duidelijk bod. Je kan geen 
3NT bieden, en je hebt geen goede eigen kleur, anders bied je die wel. Meestal heb je een vierkaart 
harten, maar dat is geen must. Hier zal partner meestal bieden, tenzij hij tegen zit in de schoppens. 

4♠ X Ook dit is zo’n doublet waarmee je aangeeft dat je wel een goede hand hebt. Meestal zal partner 
in deze situatie passen, maar soms heeft hij een kaart om zelf mee te spelen. 

1♣ 2♠ X Dit doublet spelen de meeste mensen als een echt take-out doublet. Zo kort mogelijk in 
schoppen en tenminste 4 hartens. Maar soms heb je een opening en geen vierkaart harten. Dan wil je 
toch niet passen. Ik zou me goed voor kunnen stellen dat je daarom met de volgende kaart ook zou 
doubleren: 
  ♠764  ♥ AV4  ♦ AH63 ♣ B54 
Ik kan met deze hand geen 3♠ bieden, want dat belooft klaverfit. Ik doubleer dus. 

Is het verder bieden forcing? 
Hoe vaak gaat het niet zo dat de een je een mooi bod doet waar partner zo nodig op moet passen? 
Weer een dichte manche gemist. Of een bod forcing is, is belangrijk. Ook na puntendoubletten. 
Hanteer de volgende regel na een sprongvolgbod: ‘Als je een sprongvolgbod op 3 niveau of hoger 
doubleert is dat Manche Forcing. Alle antwoorden zijn dus forcing.’ 

Deze doubletten zijn 10+ punten: 
1♣ 2♦ X 
1♦ 2♥ X 
1♣ 2♠ X 

Deze doubletten zijn MF: 
1♦ 3♣ X 
1♣ 3♥ X 

Quiz:  1: (1♣) p (1♥) X = 

2: (1♠) X (2♠) X = 
3: (1♥) 1♠ (2♥) X = 
4: (1NT) X = 
5: 1NT (2♠) X = 
6: (1NT) p (2♣) X = 
7: (2♦*) X = 
8: (2♦*) X (2♥*) X = 
9: 1♠ (p) 2♠ (3♣) // X = 
10: 1♣ (2♠) X = 
11: 1♠ (4♥) X = 
12: 3♣ (3♠) X = 

 


