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Negatief doublet  
 

1. Voorgeschiedenis 
 
In een van de eerste cursussen hebt u geleerd dat uw bieden verstoord kan worden door het 
tegenbieden. Meestal werd dat geïllustreerd met de volgende oosthand: 
 
West Noord Oost 

1 1 ??   10 2  U hebt deze hand en uw partner opent 1. 

     HB1053 De tegenpartij volgt 1 en nu hebt u een 

     A76  probleem. U hebt te weinig punten om op 

     B64  2-niveau te bieden, maar u hebt teveel 
      punten om te passen. Wat nu? 
 
De oplossing was dat, als u onder dwang van het bieden van de tegenstander naar 2-niveau moest, uw 
puntenkracht begrensd was tot 8-11 punten. Dus om het even in het geheugen terug te halen: 
 
 West Noord Oost 

a) 1 1 2 = 8-11, minstens vijfkaart 
 

b) 1 1 2 = 10+ , minstens vierkaart 
 

In biedverloop a) zou u zonder interventie ‘gewoon’ 1 hebben kunnen bieden, dus  u bent gestoord in 

uw bieden en dus is de kracht van het 2-bod 8-11 punten met minstens een vijfkaart harten. 
 
In biedverloop b) zou u zonder interventie de klaveren ook op twee-niveau hebben moeten bieden, dus is 
uw bieden ongestoord en dus blijft de gewone eis 10 punten of meer. 
 
 

2. Negatief Doublet 
 
Nu gaan we de eerste voorbeeldhand enigszins wijzigen: 
 

 10 2    Weer opent uw partner 1 en de tegenpartij volgt 1. 

 HB105   Eigenlijk in principe hetzelfde probleem. 

 A76    Wel punten maar geen duidelijk bod. 

 B643    Gewoon passen en kijken wat er verder gebeurt? 
 
Nee, met deze kaart bieden we DOUBLET. Daarmee geeft u te kennen: “Partner als de tegenpartij niet 

geboden had, had ik met 1 geantwoord op jouw openingsbod”. We noemen dit met een beetje rare 
naam een negatief doublet. Eerst even de definitie: 
 
Een doublet is negatief als door het tegenbieden een vierkaart in een hoge kleur niet meer op het 1-
niveau geïntroduceerd kan worden. 
 
In eerste instantie gaat het in deze les om de volgende vijf biedseries, waarbij het tegenbod steeds 
tussen haakjes staat: 
 

1. 1  (1)  doublet 

2. 1  (1)  doublet 

3. 1  (2)  doublet 

4. 1  (2)  doublet 

5. 1  (2)  doublet 
 
U vindt ze misschien wat raar gerangschikt, maar er is een groot verschil tussen 1-4 enerzijds en 5 
anderzijds. Bij biedverloop 5 wordt namelijk het bieden van allebei de hoge kleuren onmogelijk gemaakt. 
Dit krijgt dan ook speciale aandacht. 
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3. Kracht van het negatief doublet 
 

Eerst eens de puntenkracht bepalen, die bij een negatief doublet behoort. We spreken af dat we het in 
principe doen met acht of meer punten. Iets meer dan de normale zes punten omdat we partner 
eventueel dwingen naar het 2-niveau zonder dat er een goede fit is. Dat is belangrijk om u te realiseren! 
Even een voorbeeldhand: 
 

 984   U opent deze kaart 1, er wordt 1 gevolgd en uw partner geeft een negatief 

 B74   doublet. U bent nu verplicht 2 te bieden. Voor het bieden van 1SA, uw normale 

 AHB63  bod, hebt u een stop in schoppen nodig. U zit dus in een situatie waarin het niet 

 A6   duidelijk is dat u een fit hebt en dan is compensatie aan puntenkracht meer dan 
   welkom. 
 
Als u bovenstaande redenering hebt begrepen, dan zal ook de volgende stelling niet zo moeilijk meer 
zijn. 
 
Als u fit hebt in partners eerste kleur dan mag uw negatief doublet op 1-niveau iets lichter zijn aan 
puntenkracht (6+). 
 
U hebt dan namelijk een toevluchtsoord waar u gemakkelijk uw heil kunt zoeken als het negatieve 
doublet geen fit oplevert. 
Vergelijk de volgende drie handen: 
 
A     B     C 

 63      B84      1072   

 AB92      HV75     HB73  

 B1083     93      B5  

 953      H862      B973 
 

Weer opent uw partner met 1 en de tegenpartij volgt met 1. U geeft nu met zowel hand A als hand B 
een negatief doublet. Met hand A kunt u veilig naar de ruitenkleur terugkeren en dat compenseert uw 
gebrek aan punten. Hand C daarentegen heeft geen ‘safe spot’ en een negatief doublet met zo’n hand is 
moedig maar niet aan te raden. 
 

Deze redenering geldt natuurlijk helemaal bij een doublet op 2-niveau. Het biedverloop gaat nu 1, de 

tegenpartij volgt 2 en u hebt de volgende kaart: 
 
West Noord Oost 

1 2 ???   HV73 Uw kaart is net goed genoeg voor een negatief doublet, 

     102  maar ook niet meer dan dat. Mocht er geen schoppenfit 

     H932  zijn, dan bent u in het verdere biedverloop muisstil. 

     1094   
 
Het bieden van de openaar gaat na een negatief doublet door alsof de partner de hoge kleur gewoon 
geboden heeft. Misschien overbodig te zeggen, maar de volgende west-oost dialoog heeft dus niets met 
“reverse” bieden te maken: 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

1  (1)  doublet  (pas) 

2 
 

West geeft met het 2-bod te kennen dat hij een minimale hand heeft met ook een vierkaart harten. De 

reactie is dezelfde als wanneer er na een ‘pas’ van noord gewoon 1 door oost geboden zou zijn. De 
westhand zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: 
 

 V64     

 VB84    

 AV93    

 V5    
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Speciaal:   1 (2) doublet 
 
Door het 2-bod wordt het bieden van beide hoge kleuren onmogelijk gemaakt. Dat betekent dat het 
negatieve doublet minimaal een van de twee hoge kleuren aangeeft. Vaak is het echter zo dat uw partner 
natuurlijk precies de andere hoge kleur prikt. Neem de volgende hand: 
 

 763   Het biedverloop: 1, gevolgd door 2. Nu geeft u een negatief doublet. 

 A1098  Alles is natuurlijk in orde als partner met 2 antwoordt, maar volgens  

 HB65  Murphy’s Law – de boterham met pindakaas valt altijd met de pindakaas naar 

 87   beneden – zal partner 2 bieden. Nu hebt u met deze kaart een goed 

   toevluchtsoord in 3. In het algemeen geldt voor een negatief doublet in deze 
   biedserie: 
 
Uw negatief doublet geeft minimaal één vierkaart hoog aan. Daarbij geldt dat, als uw partner de 
‘verkeerde kleur’ prikt, u daarna minimaal nog een goed bod ter beschikking hebt. 
 
Dit idee, bekend onder de Engelse naam ‘principle of preparedness’, geldt eigenlijk voor het hele bieden, 
maar hier is het echt van belang. Drie voorbeeldhanden naast elkaar om het een en ander te 
verduidelijken: 
 
Wat biedt u als oost met de onderstaande handen in het biedverloop 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

1  2  ???   
 
A     B    C 

 H853      V52     H842   

 H5      HB73    V2  

 10974     VB94     1064  

 AB5       73     H932 
 

Met hand A geeft u een negatief doublet. Als uw partner daarop met 2 antwoordt dan hebt u in de 

volgende biedbeurt de keuze uit 2SA en 3. Ook hand B is geschikt. Na partners eventuele 2 biedt u 

3. Met hand C moet u echter passen. Als u negatief doubleert en uw partner antwoordt met 2 dan hebt 
u geen fatsoenlijk bod meer voorhanden. 
 

4. Bescherming 
 

Door de introductie van het negatieve doublet is de mogelijkheid van een direct strafdoublet verloren 
gegaan. Dat zou jammer zijn en daarom is daar ook een oplossing voor gevonden. Aan de hand van een 
voorbeeld: 
 
West     Oost     

 84      HB1073       

 AV85      H3      

 HB52     V84     

 A82       H63 
 

1          (1)  ???  
 

De tegenpartij volgt 1 en het water loopt u in de mond. U wilt dat doubleren en gevoelig down spelen. U 
kunt echter niet onmiddellijk doubleren want dat zou een vierkaart harten aangeven met vervelende 
gevolgen. Nee, u moet passen! U hebt een zogenaamde strafpas. Als de tegenpartij er verder het zwijgen 
toe doet dan is uw partner verplicht om het bieden te heropenen met een doublet. Met bovenstaande 
kaart gaat het bieden dan als volgt: 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

1  1  pas !  pas 
doublet ! pas  pas !  pas  
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Nu zult u zeggen, hoe kan ik dan weten of mijn partner een strafpas heeft. Voor hetzelfde geld heeft hij 
helemaal niets. Dat klopt, maar kijkt u nu eens naar de westkaart. Vindt u het dan niet raar dat het bieden 
opeens op 1-niveau uitsterft? 
Sterker nog, soms heeft uw partner niets of beter gezegd niet genoeg en is hij u reuze dankbaar dat u het 
bieden met een doublet openhoudt. Bij dezelfde westhand een andere oosthand. 
 

West     Oost  Oosts bieden is door het 1-bod niet gehinderd, 

 84      10632 dus 2 belooft nog steeds 10+ . Passen is dus 

 AV85      H3  het enige. Het mooie is echter dat oost na een 

 HB52     4  heropeningsdoublet een dergelijke hand kan 

 A82       HB7643 aangeven met een sprong. Hij heeft immers al 
       verteld dat hij niet al te veel punten heeft. 

1          (1)  ?? 
 
Het ideale biedverloop is dan ook: 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

1  1  pas  pas 

doublet ! pas  3 !  a.p. 
 
Hiermee is de oosthand prachtig verteld. Te weinig punten om onmiddellijk actie te ondernemen, teveel 

om na de eerdere ‘pas’ te volstaan met 2. Is oost echt zwak, bijvoorbeeld  
  

 8632    

 H3   dan biedt hij na het beschermende doublet 2  

 4    

 1097643 
 
 

 5. Geen negatief doublet bij een SA-volgbod 
 
Als de tegenpartij 1SA volgt blijft het doublet een strafdoublet. Dus 
 

1 (1SA) doublet 
 
geeft gewoon tegenspelwwarde aan. De reden daarvoor is dat je moeilijk kan verlangen van de openaar 
dat hij de bieding na de ‘pas’ open houdt met een doublet. Dat zou een zelfmoordactie zijn. 
 
 

6. Eventuele Uitbreiding 
 

Misschien vindt u het niet prettig steeds te moeten kijken of het bieden van een hoge kleur door het 
volgbod onmogelijk gemaakt is. Voor die mensen een aantal nuttige betekenissen die gegeven kunnen 
worden bij een doublet in een biedsituatie waarin de hoge kleur niet gehinderd wordt. Op rij: 
 

1 (1)  doublet = 4-4 hoog    

1 (1)  doublet = vierkaart schoppen, consequentie: 

1 (1)  1 = vijfkaart schoppen 

1 (1)  doublet = vierkaart schoppen, consequentie 

1 (1)  1 = vijfkaart schoppen 

1 (1)  doublet = SA-verdeling, 8-9 punten, GEEN schoppenstop 

1 (2)  doublet = vierkaart harten 

1 (2)  doublet = vierkaart harten 
 
Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Als het voor u allemaal nieuw is kunt u beter rustig beginnen. 
Probeer dan gewoon een eenvoudig negatief doublet op het 1-niveau uit, dus alleen maar in de twee 
biedseries waar het bieden van de harten onmogelijk gemaakt wordt: 

1 (1)  doublet  

1 (1)  doublet  
Later kunt u dan het toepassingsgebied van uw negatief doublet langzamerhand uitbreiden. 
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7. Samengevat 
 

Het negatief doublet is een uitstekende en vrijwel onmisbare conventie, die iedere bridgespeler op zijn 
systeemkaart moet hebben staan. Bovendien bestaat het voordeel dat de biedsituaties waarin een 
negatief doublet aan de orde komt vaak voorkomen en dat u zich de conventie dus snel eigen kunt 
maken. Het is wel zaak dat u uw afspraken kent, anders leidt het gebruik tot de grootste ongelukken. 
 
 

8. Quiz 
 

1)  Niemand kwetsbaar, uw partner opent 1, de tegenpartij volgt 1, wat biedt u met de volgende 
handen: 

 
A     B    C 

 103      A963     AV1064  

 VB105     V1093    A83  

 V64      A4     V1093  

 B1093      V103    8 
 
 

2)  Niemand kwetsbaar, uw partner opent 1, de tegenpartij volgt 2, wat biedt u met de volgende 
handen: 

 
A     B    C 

 HV54     103     A7632  

 A6      VB87     103  

 H65      HV65    V3  

 V1063      1093    10954 
 
 
3)  U bent noord, niemand kwetsbaar, en de bieding verloopt als volgt: 
 

West  Noord  Oost  Zuid 

pas   1  1  doublet 
pas   ?? 
 
Wat biedt u met de volgende kaarten: 
 

A     B    C 

 A74      76     A32  

 H1043     HV64    HVB  

 B10      H4     75  

 AV65      AHB73    A9832 
 
 

9. Antwoorden 
 

1) A: doublet B: doublet, eventueel gevolgd door 3SA  C: pas (strafpas!) 

2) A: doublet B: doublet     C: pas en 2 na een 
             heropeningsdoublet 

3) A: 2  B: 3 (4)     C: 1SA 
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Spel 1   952    Biedverloop: 

N/-   VB6    West  Noord  Oost  Zuid 

 V75    -  pas  1  1 

 8742    doublet  pas  2  pas 
 106        H83  3  pas  pas  pas 

 AH73          N   9842   

 983                  W        O   AB102  De B-start kunt u pakken met H, dan naar A en 9 door laten 

 A652          Z   HV  lopen. Zuid komt aan slag, maar kan de schoppens niet goed 

   AVB74    aanvallen. Vervolgt zuid klaveren, dan nemen met V, met troef 

   105    naar H en een herhaalde ruitensnit. Met de ruitenhonneurs 

   H64    verdeeld en minstens een driekaart ruiten bij de speler met de 

   B109    laatste troef, bent u precies op tijd om een verliezende schoppen 
      weg te gooien. Zo maakt de leider zelfs tien slagen, maar het 
      zitsel is te gelukkig om van een goede manche te kunnen spreken. 
       

       

 
 

Spel 2   754    Biedverloop: 

O/NZ   9764    West  Noord  Oost  Zuid 

 B854    -  -  1  1 

 87    doublet  pas  2  pas 
 A82        106  3SA  pas  pas  pas 

 A853          N   HV2   

 V109                  W        O   A63  De schoppen houdt u tweemaal op en V snijdt u over zuid, zuid 

 H94          Z   AB1053 is immers ‘de gevaarlijke hand’. Zo maakt u tien slagen. Ook als 

   HVB93    noord V heeft is het contract verzekerd: Deze heeft immers geen 

   B10    schoppen meer en kan zijn partner niet bereiken. 

   H72     

   V62     
       

       

 
 

Spel 3   HB82    Biedverloop: 

Z/OW   B1075    West  Noord  Oost  Zuid 

 V94    -  -  -  1 

 95    2  2  3  3 
 1097        V65  pas  pas  pas 

 62          N   A4   

 A73                  W        O   10852  U hoeft geen negatief doublet te geven als er al een fit in een hoge 

 AHV83          Z   B762  kleur is!  Na tweemaal klaveren moet west niet in de dubbele 

   A43    renonce spelen (distributiesignalen zijn hierbij belangrijk!). 

   HV983    Ook 10 naspelen is met het oog op 8 te gevaarlijk: De leider dekt 

   HB8    met B, via V voor A, en snijdt later over 9. Indien west beide 

   104    vallen vermijdt, gaat de leider waarschijnlijk één down, omdat hij wel 

      over V zal snijden. 
 

       

 
 

Spel 4   AV965    Biedverloop: 

W/Allen   B2    West  Noord  Oost  Zuid 

 A97    1  1  pas  pas 

 VB10    doublet  pas  pas  pas 
 84        HB1073   

 AV85          N   H3  Via een beschermend doublet van west krijgt oost de kans het 

 HB52                  W        O   V84  1-volgbod af te straffen. De leider moet in ieder geval van de 

 A82          Z   H63  troeven afblijven: Elk klein troefje dat hij kan maken is meegenomen. 

   2    West moet op tijd troef inspelen om partner te beschermen tegen een 

   109764    latere troefingooi. Bij de beste verdediging kan 1 zelfs vier down, 

   1063    maar drie down is al genoeg om 3SA van OW te verbeteren. 

   9754     
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Spel 5   HV108    Biedverloop: 

N/NZ   5    West  Noord  Oost  Zuid 

 A743    -  pas  pas  1 

 9863    2  doublet  pas  2 
 A6        432  pas  3  pas  4 

 HB63          N   10972  pas  pas  pas 

 65                  W        O   VB1098   

 HVB107         Z   4  Stevig doorbieden van NZ zorgt voor een scherpe 4.  Na de voor de 

   B975    hand liggende uitkomst van H kan zuid met behulp van een 

   AV84    “cross-ruff”  tien slagen maken: A nemen, dan A, harten getroefd. 

   H2    H, harten getroefd, en dan A en ruiten getroefd met 7! 

   A52     
 

       

 
 

Spel 6   AH843    Biedverloop: 

O/OW   104    West  Noord  Oost  Zuid 

 H53    -  -  pas  pas 

 H105    1  1  doublet  pas 
 V7        962  3  pas  4  pas 

 HB65          N   AV92  pas  pas 

 V7                  W        O   A92   

 AVB73          Z   964  NZ beginnen met driemaal schoppen. De leider troeft de derde slag 

   B105    en kan nu het beste tweemaal troef spelen, eindigend in dummy. 

   873    Nu eerst de klaverensnit, om later eventueel de snit te herhalen via 

   B10864   de derde troef-entree. Speelt u eerst driemaal troef om daarna pas 

   82    de klaverensnit te nemen dan kan een heel slimme noord H een 

      keertje ophouden. Als oost dan via A de snit herhaalt komt hij wel  

      heel bedrogen uit: Noord pakt H en incasseert H voor één down! 
       

       

 
 

Spel 7   V73    Biedverloop: 

Z/Allen   A10872   West  Noord  Oost  Zuid 

 H7    -  -  -  1 

 854    2  2  pas  4 
 654        1098  pas  pas  pas 

 6          N   B953   

 A83                  W        O   1062  De tweede klaverenronde troeven en troeftrekken met H en V.  

 AHV932         Z   B107  Hierna oversteken naar V en na het incasseren van A de 

   AHB2    schoppens afdraaien. 

   HV4    U maakt uw contract als er minimaal een driekaart schoppen bij de 

   VB954    vierkaart troef zit. 

   6     
       
 

       

 
 

Spel 8   1032    Biedverloop: 

W/-   HB742    West  Noord  Oost  Zuid 

 AV4    pas  1  1SA  pas 

 H4    pas  pas 
  A65             V98   

 1095          N   AV3  Doublet met de zuidhand zou straf zijn en niet negatief. 

 65                  W        O   HB1093 De uitkomst van 8 loopt via 9  en H  naar A. De leider moet zich 

 109765          Z   A3  nu realiseren dat voor 1SA slechts drie ruitenslagen nodig zijn. 

   HB74    Daarom gewoon H uit de hand spelen. Noord komt met A  aan  

   86    slag, maar kan de hartenaanval niet goed doorzetten. Het halen  

   872    van het contract is nu veilig gesteld. 

   VB82     
       
 
       
 
       


