
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 6 
 
 
 

Het Informatiedoublet van de tegenpartij (1)  

Het zal vaak voorkomen dat een tegenstander in de eerste biedronde een een opening aangeeft d.m.v een informatie-doublet. Het 
lijkt op het eerste gezicht dat je je door zo'n doublet helemaal niet hoeft te laten storen en dat je dus gewoon door kunt bieden alsof 
er niets aan de hand is. Het is meestal echter niet zo'n verstandig idee om de tegenstander te negeren. Zo'n doublet geeft 
belangrijke informatie en bovendien verschaft het je een extra bod : redoublet. Op de eerste plaats is het belangrijk je te realiseren 
dat degene die een informatiedoublet geeft meestal een degelijk bezit in de ongeboden hoge kleuren heeft. Nou zijn er wel mensen 
die met elke kaart die meer dan 12 punten heeft doubleren maar dat is toch echt een gewoonte die met goed bridge weinig te 
maken heeft. Bij goede spelers belooft een informatiedoublet minstens een driekaart in de ongeboden hoge kleuren.(uitzondering 
hierop zijn handen die meer dan zo'n 16 punten bevatten, die begin je bijna altijd eerst met doublet). Iemand die informatief 
doubleert zal dan ook vaak een vierkaart in de niet geboden kleuren hebben en dat is de reden dat je een hele slechte vierkaart 
hoge kleur het beste kunt verzwijgen.  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl ? 
 

VB4 6432 BT HT87  

Zonder het doublet van oost had je met deze kaart zonder meer 1  geboden. Met doublet echter is : 

a/ de kans op een hartenfit kleiner en   b/ de kans dat er een vierkaart harten tegenzit groter.  

Daarom is een bod van 1SA met deze hand wellicht verstandiger. Dit wil echter niet zeggen dat je geen vierkaarten hoog meer 
moet bieden. 
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1  dbl 1 /  
 

Het 1 /  bod van zuid belooft in deze situatie gewoon een 4+ kaart en beslist niet meer. De puntengrens blijft echter hetzelfde 
als zonder doublet. Een kleur op 1 niveau belooft 6 of meer punten en er mag onder geen voorwaarde op worden gepast. Vaak zul 
je dus na een vijandelijk doublet een nieuwe kleur of 1SA kunnen antwoorden.  

VB7 HV3 964 HT93  

Dit is het soort kaart waarmee je een redoublet geeft als partner bijv. met 1  opent en de tegenstander doubleert. Er moet aan 
twee criteria worden voldaan.  

A. Er zijn 10 of meer punten   B. Er is geen vierkaart hoog (behalve misschien een superslechte) 

U zult misschien denken dat dat je met de laatste hand net zo goed 2SA zou kunnen bieden (10-11 pnt met een verdeelde hand) 
en dat kan natuurlijk ook als u dat wil. Meestal wordt het 2SA bod na doublet voor andere doeleinden gebruikt waar ik de volgende 
keer op zal terugkomen.  

 

 

Opgaven: Wat biedt u na 1  - (dbl) - ?  

(1) AHVB63  H86  V53  9  
(2) HB53   985  A642  T9  
(3) HB6   HV4  764  7632  
(4) H74   AV   VB75  A743  
(5) 8532   AV3  9842  V2  

 



 

 

 

 

Antwoorden : 

 

 

 
 

 

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl ? 
 

(1) AHVB63 H86 V53 9  

1  Een kleur op 1 niveau is 100% forcing, er mag niet worden gepast.  

(2) HB53 985 A642 T9  

1  Waarom zou je deze vierkaart niet laten horen ?  

(3) HB6 HV4 764 7632  

1SA Dit is een beter beschrijvend bod dan 2 , het scoort vaak beter en bovendien openen veel mensen op een drie( 
of twee)kaart 1 .  

(4) H74 AV VB75 A743  

redoublet Gezien de omstandigheden natuurlijk waanzinnig veel punten. 10+ en geen 4-kaart hoog, dus redoublet.  

(5) 8532 AV3 9842 V2  

(5) 1SA Deze schoppens zijn echt te slecht. 
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