
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 4 
 

We hebben het al gehad over de volgende situatie.  
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We hebben toen de keuze gemaakt dat een bod in een nieuwe kleur zoals 2  of 2  8-11 punten en een 5-kaart 
belooft. Als je sterker was met bijvoorbeeld een 5-kaart en 13 punten dan moest je eerst doubleren (negatief, dus 
niet voor straf) en bij je volgende beurt harten bieden. Een negatief doublet belooft doorgaans de niet geboden 
kleuren en heeft geen bovengrens wat punten betreft. Er is wel uiteraard een puntengrens naar beneden en dit heeft 
te maken met het niveau waarop partner moet bieden. 
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Omdat noord nog op 1-niveau kan bieden mag je vanaf een punt of 6 negatief doubleren. Bedenk wel dat een negatief 
doublet hier zowel een 4-kaart als belooft.  
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Omdat noord hier op 2-niveau moet bieden ligt de ondergrens hier op ongeveer 8 punten. Het is wenselijk dat je een 
4-kaart hebt, een 4-kaart is echter niet perse noodzakelijk. Je kunt nu eenmaal niet altijd op de ideale hand gaan 
zitten wachten. 

65 HV62 HT9 9852 

Met deze hand kun je in het bovenstaande biedverloop nog net negatief doubleren. Zwakker moet je beslist niet zijn. 
Als partner 2  biedt is 2  het beste bod. De 5-2 fit is over het algemeen beter te spelen dan de 4-3 fit.  
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Stel dat oost met 2  een 6-kaart zonder opening (zwak sprongvolgbod) aangeeft. Het is verstandig om ook in 
deze situaties gewoon negatieve doubletten te blijven spelen. Een doublet belooft dus hier hartens en klavers. 
Aangezien partner echter gedwongen wordt om op 3-niveau te bieden is het verstandig hier een ondergrens van zo'n 
10 punten te hebben. Een bod op 3-niveau (3  of 3 ) belooft een 5+ kaart, een opening en is dus mancheforcing.  

Oefenmateriaal : Partner opent met 1 , de tegenpartij volgt met 2   

(1) 642  HBT4  HB7  T97  
(2) V2  HBT  H872  V973  
(3) 82  HVB62  A73  A74  
 
Partner opent met 1 , de tegenpartij volgt met 2  (6+, zwak) 
  
(4) V7  H542  53   VB632  
(5) 62  HVT3  H52  ABT6  
(6) B3  AVBT4  V3   9862  
(7) B3   AVBT4  VB3  H82  

 



 

 

Antwoorden : 
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(1) 642 HBT4 HB7 T97  

2  : geen rare dingen als je gewoon troefsteun hebt  

(2) V2 HBT H872 V973 

2SA : 10-11 met stopper(s). Voor een (straf)pas heb je te 
weinig in . Waarom zou 2  downgaan?  

(3) 82 HVB62 A73 A74 

doublet daarna : deze hand is te sterk voor 2  wat 8-11 
punten belooft. Je hebt 14 punten.  
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2  is hier een zwakke sprong 

(4) V7 H542 53 VB632  

pas : veel te weinig punten. In vrouw heb je bovendien 
waardeloze punten die je er net zo goed van kunt aftrekken.  

(5) 62 HVT3 H52 ABT6  

doublet : negatief, je hebt genoeg punten maar te weinig lengte 
voor 3  of 3 . Denk eraan dat een negatief doublet geen 
punten-bovengrens heeft.  

(6) B3 AVBT4 V3 9862  

doublet : 3  belooft ook openingskracht en dat is er niet. 

(7) B3 AVBT4 VB3 H82 

3  : 5+kaart en 12+ punten, hier mag niet op worden gepast.  
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