
Doublet 
 
Het doublet is een bieding die zeer veel verschillende betekenissen 
kent. De basisbetekenis van doublet is straf: de tegenpartij gaat 
down. 
Maar het strafdoublet komt niet vaak voor. Daarom is het goed om 
meerdere betekenissen aan het doublet te geven. 
 
De belangrijkste wil ik bespreken: Het informatiedoublet, het 
competitief doublet, het negatief doublet, en het 
uitkomstdoublet. In deze lesbrief het informatie- en het competitief 

doublet. 
 
Het klinkt misschien ingewikkeld,  maar na enige uitleg hoop ik dat het duidelijk wordt. Met 
name het negatief doublet is een handig middel om meer over je kaart te vertellen zonder dat je 
op een te hoog niveau komt. 
 
Het informatiedoublet is bij de meeste bridgers wel bekend. Toch zie ik vaak dat er afgeweken 
wordt van de gangbare regels voor dit doublet. 
 
Voorwaarden voor een informatiedoublet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

meestal maar ook en ook 

 kort in 
openingskleur 
(max 2-krt) 

 verdeling als:  
4-4-4-1 of  
4-4-3-2)  

 12+ punten  
 

 16+ punten 
 goede 5+ krt  

 

 SA-verdeling 
(dekking in 
openingskleur) 

 18-19 pnt  
 

 
Een aantal voorbeelden: 
 
 

West Noord Oost Zuid 

  1♥ ? 

 
Wat bied je met de volgende handen? 

 
 
 
 
 
 
 

 



Hand 1.  Doublet. Kan het mooier? Je geeft met één bod alles aan: een opening, kort in ♥ 
en 4-krt in elke andere kleur. Je kunt elke actie van je partner verdagen. 

Hand 2. 1♠. Evenveel punten maar een iets andere verdeling. Met een goede 5-krt in een 
ongeboden hoge kleur heeft een volgbod op 1-hoogte de voorkeur. 

 
Hand 3. Doublet. Ook 4-4-3-2 verdelingen met een doubleton in de geopende kleur zijn 

geschikt voor een informatiedoublet. 
 
Hand 4. Doublet. Er zijn theorieën die zeggen dat je altijd een 4-krt ♠ moet hebben voor 

een informatiedoublet op 1♥. Maar het zou toch zonde zijn met deze hand te 
passen. Dus minimaal een 3-krt in de ongeboden kleuren is voldoende. 

 
Hand 5. Pas. Niet kort in ♥. Je kunt een ♦-bod van partner niet verdragen. Wacht rustig af! 

Soms moet je met een opening toch passen. 
 
Nu wat moeilijker beslissingen: 
 

West Noord Oost Zuid 

  1♥ ? 

 
Wat bied je met de volgende handen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hand 6. 2♣. Ondanks de 4-krt ♠ is deze hand beter geschikt voor een volgbod. De mooie 
6-krt ♣ is de ziel van je kaart. Misschien krijg je later nog de kans je 4-krt ♠ te 
vertellen. 

 
Hand 7. Doublet. Kort in ♥. Steun voor alle kleuren. Met een matige 5-krt laag en een 4-krt 

hoog (5-4-3-1) toch maar een informatie doublet. 
 
Hand 8. Doublet. Een strijdpunt. Geven we een informatiedoublet met een 3-krt in de 

geopende kleur en een 4-3-3-3 verdeling? De moderne topspelers neigen naar ja, 
mits de 4-krt in de andere hoge kleur zit. Goed afspreken met partner dus. 

 
Hand 9. Voorkeur: Pas en later eventueel in actie komen. Net als hand 4 slechts een 3-krt 

in ♠, maar nu een hele slechte 3-krt. Wel of niet een informatiedoublet is dus weer 
een kwestie van smaak en goede afspraken met partner. 

 
Hand 10. Doublet. De hand is te sterk voor een 1♠ volgbod (dat belooft 8-15 pnt). U begint 

met doublet en biedt later ♠. Hiermee belooft u: minstens 16 punten en een 5-krt ♠. 
 
Ook als beide tegenstanders geboden hebben, is het mogelijk een informatiedoublet te geven. 
 
Bijv: 
 
 
Dit belooft:  1. Openingskracht 
 2. minstens twee 4-krt in de ongeboden kleuren. 

West Noord Oost Zuid 

1 ♦ Pas 1♥ doublet 



Antwoorden op een informatiedoublet: 
 

West Noord Oost Zuid 

1♣/♦/♥/♠ Doublet* Pas ? 

 
 
 
 
 

Kleur zo laag 
mogelijk 

1SA Kleur met sprong 2 SA 
Kleur tegenpartij 

of manche 

 0-8 pnt 

 (3)4 + krt 
voorkeur hoog 

 

 lengte en 
kracht kleur 
tegenpartij 

 6-10 pnt 

 9-11 pnt 

 4+ krt 
voorkeur hoog 

 

 lengte en 
kracht kleur 
tegenpartij 

 11 pnt 

 12+ pnt 

 
 
 
 
 
Algemene regel: Je mag (bijna) nooit passen op een doublet. Tenzij je flink tegenzit in de kleur 
van de tegenpartij en samen met partner veel punten hebt. 
 
Weer een paar voorbeelden: 
 

West Noord Oost Zuid 

1♦ Doublet Pas ? 

 

 
 
Hand 1 1♠. Wat moet, dat moet. Nooit passen met deze handen. De tegenpartij speelt dan 

goedkoop 1♦ gedoubleerd en gaat dat waarschijnlijk halen. 
 
Hand 2 2♠. Te sterk voor een simpel 1♠ bod, dat bood je met de vorige hand met 0 punten 

ook. Dit sprongbod belooft 8-11 punten en kan vanaf een 4-krt. 
 
Hand 3 1SA. 6-9 punten en een verdeelde hand met een stop in de geopende kleur. 
 
Hand 4 Pas. Dit is de uitzondering op de regel. Goede 5-krt in de kleur van de openaar. 

Samen met partner minimaal 23 punten. Je maakt er nu een strafdoublet van. 
 
  

*Als de doubletbieder de sterke variant heeft biedt hij na bod partner zijn 
sterke kleur (16+) of SA (18-19) 

 



En wat te bieden met sterkere handen, misschien zelfs sterk genoeg voor de manche, na een 
doublet bij partner? Je moet dan wel zeker zijn van de verdeling van je partner. Oftewel het 
doublet moet kort (max. 2-krt) zijn in de openingskleur en steun voor alle andere kleuren (min. 
3-krt) 
 
Weer een paar voorbeelden: 
 

West Noord Oost Zuid 

1♦ Doublet Pas ? 

 

 
 
Hand 5 4♠. Partner heeft minstens een 3-krt♠. Er is dus een fit en voldoende punten voor 

de manche. 
 
Hand 6 2SA. Evenwichtig met ♦-stop en inviterend: 10-11 punten.  
 
Hand 7 3SA. Evenwichtig met ♦-stop en genoeg om de manche te bieden tegenover een 

opening bij partner. 
 
Hand 8 2♦. Je lijkt een beetje vast te zitten. Genoeg punten, maar welke manche? Noord 

belooft minstens een 4-3 in de hoge kleuren, maar je weet niet waar zijn 4-krt zit. 
Zelf een hoge kleur bieden is dus een gok. Bied dan de kleur van de tegenpartij en 
laat partner beslissen welke kleur het moet worden. Dat noemen we een cue-bid 
en is mancheforcing. 

 
Nog één hele lastige: 
 

West Noord Oost Zuid 

1♥ doublet pas ? 

 
♠ 8 7 2 
♥ B 8 3 2 
♦ 6 5 3 
♣ 10 8 3 
 
1♠ is het enige bod dat in aanmerking komt. Als Oost bied, is de biedplicht van Zuid vervallen. 
Maak niet de fout met de Zuid hand om 1 SA te bieden dat belooft 6-9 punten. 
 
 
 
Na een 1SA opening belooft een doublet net als de opening 15-17 punten en is een voorstel tot 

straf. Partner (van doubleerder) kan met een zwakke hand en een lange kleur 
beter zijn langste kleur bieden (oftewel wegrennen). 

 
  



Het Competitief doublet 
 
Wanneer een competitief doublet? 
Als je hand te mooi is om te passen, maar de speelsoort staat nog niet vast. 
Heeft de tegenpartij een fit of dreigt het bieden op laag niveau uit te sterven dan is een doublet 
vrijwel altijd competitief.  
 
Met één belangrijke uitzondering: een doublet op een sans-atoutbod is altijd voor straf. 
 
Stopt de tegenpartij af op een laag niveau, dan weet u dat partner ook wat punten moet 
hebben. Bevecht dan met een geschikte verdeling met een doublet de deelscore. 
 
Bedenk: 
  Zij een fit, wij een fit!    Zij geen fit, wij geen fit! 
 
Voorbeelden: 
 

West Noord Oost Zuid  Oost 

1♣ Pas 1♠ 2♦  ♠ V 8 6 5 4 

Pas Pas doublet   ♥ H B 6 

     ♦ 6 5 

     ♣ A B 5 

 
Oost heeft te veel om te passen en geen duidelijk bod voor handen. 
 

West Noord Oost Zuid  Zuid 

1♣ 1♥ 1♠ doublet  ♠ H 7 6 

     ♥ V 8 

     ♦ A B 9 7 6 

     ♣ 7 5 4 

 
Met 10 punten, een aardige vijfkaart ♦ en tolerantie in harten heeft zuid een hand om te bieden. 
Een competitief doublet is flexibeler dan een 2♦-volgbod. 
 

West Noord Oost Zuid  Zuid 

1♣ 1♥ 1♠ 2♦  ♠ H 7 6 

     ♥ 8 

     ♦ A V B 9 7 6 

     ♣ 7 5 4 

 
In dit geval wil je het liefst ♦ troef maken. Er is geen reden iets anders te bieden dan 2♦. 
 

West Noord Oost Zuid   

1♣ 1♠ pas 2♠    

Pas Pas doublet     

       
       
Dit doublet is niet competitief. Heeft oost iets te melden dan biedt hij meteen na 1♠. Dit is een 
strafdoublet. Oost had al een strafdoublet op 1♠!, maar doublet zou dan een andere betekenis 
hebben. In deze situatie spelen de meesten een negatief doublet. 
Die zal ik in een volgende lesbrief behandelen. 
 


