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HET NEGATIEF DUBBEL: 
 
In de startcursus werden we reeds geconfronteerd met een informatiedubbel. 
Wanneer de rechtertegenstander opent dan geven we met een dubbel aan dat we zelf over een 
opening beschikken. 
Dubbelen voor straf op een openingskleur is immers niet echt logisch: dit contract is nog heel laag 
en bovendien is de bieding nog niet afgelopen. 
 
Daarom wordt een dubbel, onmiddellijk na een openingsbod, gebruikt voor een zeer andere reden, 
nl. om aan partner te vertellen dat je sterk bent en om hem te vragen iets te bieden. 
 
Je doet een infodubbel als je aan volgende voorwaarden voldoet: 
 
* Je bent sterk, d.w.z. minstens 13 HP, het maximum is in feite onbeperkt. 
* Je bent kort in de vijandelijke openingskleur. 
* Je hebt een verdeelde hand met “enkele” biedbare kleuren, waaruit je partner laat kiezen. Hoe 
meer kleuren hoe beter: ideaal zou bv. een 5-4-4 zijn. 
* Je “verdraagt” in elk geval een bod in de (niet geboden) hoge kleuren. 
 
VOORBEELDEN: 
 
VOORBEELD 1: VOORBEELD 2: VOORBEELD 3: 
♠: ABT9 ♠: A963 ♠: 63 
♥: 3 ♥: HBT3 ♥: HVT3 
♦: HVBT ♦: 96 ♦: AHBT 
♣: A963 ♣: AV9 ♣: A96 
Voorbeeld 1: Dubbel na 1 ♥ met 15 HP, drie kleuren, kort in ♥ 
Voorbeeld 2: Dubbel na 1 ♦, 14 HP, twee kleuren, kort in ♦. 
Voorbeeld 3: Dubbel na 1 ♠, na een andere opening zou 1 ZT kunnen, maar na 1 ♠ niet. 
 
VOORBEELD 4: VOORBEELD 5: VOORBEELD 6: 
♠: A963 ♠: HVT ♠: HV 
♥: AT86 ♥: A963 ♥: A9 
♦: A853 ♦: 85 ♦: BT32 
♣: 2 ♣: ABT6 ♣: HBT963 
 
Voorbeeld 4: Dubbel na 1 ♣. Minimaal maar met drie biedbare kleuren. 
Voorbeeld 5: Dubbel na 1 ♦, weliswaar maar 3 ♠ maar “je verdraagt ze”. 
Voorbeeld 6: Geen dubbel, beter is hier 2 ♣. 
 
 
Zoals je ziet is een infodubbel bedoeld om sterkte aan te geven en vraag je partner zijn beste kleur 
te noemen. essentieel is natuurlijk dat je een zeker aanbod hebt aan vierkaarten of goede 
driekaarten. Hoe minder HP je hebt, hoe belangrijker deze regel is. 
 
* Met 12 -15 HP moet je zeker twee biedbare kleuren hebben 
* Vanaf 16 HP kan je ook infodubbelen met ZT-achtige verdelingen. 
 



Curs2 Negatief dubbel                                     05-11-09                                                    blz  . 2/10 

Een ander probleem zijn de éénkleurige spellen: deze worden met een volgbod aangegeven maar dit 
is niet meer goed met te veel HP. Daarom bied je vanaf 16 HP met een éénkleurig spel eerst 
“ dubbel”  waarna je zelf de betrokken kleur noemt. 
 
Als uw lengte en kracht vooral in de openingskleur zitten dan doe je niets: je wacht af. 
 
VOORBEELD 7: VOORBEELD 8: VOORBEELD 9: 
♠: AH3 ♠: AHVT96 ♠: A52  
♥: AH63 ♥: A6 ♥: BT6 
♦: 962 ♦: VBT ♦: AHB96 
♣: HBT ♣: 63 ♣: B2 

  
Voorbeeld 7:   Dbl na 1 bv. 1 ♦, hoewel maar één vierkaart, maar zeer veel HP 
Voorbeeld 8:  Te sterk voor volgbod, eerst dbl, nadien ♠ bieden. 
Voorbeeld 9:   Na 1 ♦: Pas, na een andere opening evt. volgbod in ♦. 
 
Er zijn nog een paar andere situaties waarin het infodubbel van toepassing is. 
 
 

VB 10:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

♠: AHB9     1 ♣            Pas             Pas          Dbl. 

♥: HVT8   

♦: 97   

♣: B98   

 
Hier wordt een dubbel in “ beschermende positie”  gedaan, in vierde hand. De vereiste aan HP ligt 
hier trouwens iets lager, vanaf ongeveer 11 HP maar met dezelfde eis op het vlak van biedbare 
kleuren. 
 

VB 11:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

♠:  AHB9   

♥:  HVT8     1 ♣            Pas             1 ♦          Dbl 

♦:  97   

♣:  B98   

 
Dit dubbel belooft nu opnieuw een opening (13 HP of meer) en BEIDE niet geboden kleuren. 
 
Er kan ook een infodubbel gegeven worden op zwakke 2 of zwakke 3 openingen. Dit moet men 
evenwel afspreken. 
 
UITZONDERING: Na 1 ZT bij de tegenstander is een dubbel altijd voor straf. 
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Speciaal geval: Het teruggekaatst dubbel. 
 
 

Veronderstellen we volgend geval: Na ( 1 ♣ ) - dbl  -  (1 ♦) wil 
je uiteraard  nog bieden maar je hebt twee kleuren: je kan dit aan 
partner duidelijk maken door op uw beurt te dubbelen. Dit 
dubbel - het teruggekaatst dubbel - vraagt nu aan partner zelf te 
kiezen.  
 
Je kan dit wapen echter ook reserveren voor de gevallen waarbij 
de rechtertegenstrever een kleur biedt die je ook hebt: met je 
dubbel kondig je dat aan. Zo vang je “ psychics”  op en laat de 
optie op een strafdubbel open; 

 
HET NEGATIEF DUBBEL: 
 
Wanneer jen partner opent en de rechter tegenstrever doet een volgbod, dan ben je soms wel en 
soms niet gehinderd in je verdere acties. Het “ negatief”  dubbel bied je een mogelijkheid om hier uit 
te geraken. Dit dubbel moet gealerteerd worden. 
 
Eerst enkele voorbeelden om dit duidelijk te maken: 
 
Partner opent 1 ♦ en rechts volgt die vervelende klier met 1 ♠: 
 

VB 1: VB 2: VB 3: 
   
k: A98 k: 98 k: 97 
j: H75 j: H76 j: AH974 
i: BT9 i: ABT9 i: HBT 
h: 7642 h: 7642 h: 76 
 
Voorb.  1: Geen direct probleem: je kan 1 ZT bieden (Stop ♠) 
Voorb.  2: Hier kan je zonder 2 ♦ kunnen bieden, een fit ♥ zit er toch niet in. 
Voorb. 3: Ook hier geen probleem: met vijfkaart en 11  HP: 2 ♥. 
 
 

Vb 4: VB 5: VB 6: 
   
k: 98 k: 9764 k: 976 
j: HBT9 j: HT76 j: HT974 
i: A76 i: H76 i: A5 
h: BT85 h: V2 h: VT8 
 
Voorb. 4:  Na 1 ♦ - (1 ♠) – ben je gehinderd: geen stop ♠ en geen 10 HP 
Voorb. 5: Na 1 ♦  - ( 2 ♣) – idem: je hebt 2 kleuren maar geen 10 HP 
Voorb. 6: Na 1 ♦ - ( 1 ♠) - ? : Je hebt een mooie vijfkaart maar slechts 9 HP 

 
VOORBEELD  
♠: HVT6 
♥: AB93 
♦: 962 
♣: 83 
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Voor deze situaties biedt het negatief dubbel een uitkomst: 
 
- Het negatief dubbel is een dubbel na een opening van partner en een volgbod rechts.  
Het geeft aan dat je wel over een aantal HP beschikt, maar gehinderd bent om je normale bieding te 
doen. 
Het negatief dubbel belooft minstens twee biedbare kleuren, en in elk geval een vierkaart in de niet 
geboden hoge kleuren. 
 
Het is dus wat dat betreft goed vergelijkbaar met het klassieke infodubbel. 
 
 
 

VB 7: VB 8: VB 9: 
   
k: A863 k: A63 k: AT52 
j: 962 j: HT962 j: HB63 
i: HV82 i: V43 i: 952 
h: 96 h: 62 h: 93 
 
Voorbeeld 7: 9 HP, partner heeft 1 ♥ geopend en tegenstander biedt 2 ♣: 1 ♠ kan nu niet meer 

maar je wilt toch een signaal geven dat je niet uitgerangeerd bent. Dubbel! 
Partner weet nu dat je 8-9 HP en vier ( geen 5) ♠ hebt. Mocht hij in de tweede 
ronde een 5-kaart ♥ aanbieden ( via 2 ♦ of 2 ♥) heb je een fit. 

Voorbeeld  8: 9 HP, 1 ♠ bij partner, je wil eerst 1 ZT bieden maar na 2 ♣ kan dat niet meer: 
Voor 2 ♥ heb je te weinig HP: Dubbel. 

Voorbeeld  9: Na 1 ♦ - ( 2 ♣ ) - heb je een prachtvoorbeeld voor een negatief dubbel. 
 
MINIMALE VEREISTEN: 
 
Je moet er altijd rekening mee houden dat je partner verplicht van te bieden: je mag hem dus niet te 
gordijnen jagen. Een minimum van 8 HP is daarom wel aangewezen.  
Een volgbod op 2 niveau dubbel je best pas vanaf 10 HP tenzij je een interessante vijfkaart te hebt 
(zie voorbeeld 8). 
 
Het maximum van de punten is onbeperkt: partner mag in principe niet passen. 
 

VB 10: VB 11: VB 12: 
   
k: A7 k: AT864 k: H6 
j: HB74 j: 74 j: 965 
i: A54 i: HT53 i: B874 
h: VB98 h: 73 h: H643 
 
Voorb. 10: 15 HP , toch eerst Dub na 1 ♦ - ( 1 ♠)  - DUB 
Voorb. 11: Na 1 ♥ - ( 2 ♣) – geen 2 ♠ (te zwak), wel DUB 
Voorb. 12: Na 1 ♠ - (2 ♥) - : PAS. Dubbel verplicht naar niv 3 te gaan ( te zwak). 
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WAT ALS MEN NIET GEHINDERD IS? 
 
Moet men altijd natuurlijk bieden als men niet gehinderd is? Of mag men toch een infodubbel 
geven? 
 
Neen: Het infodubbel geeft je een interessant extra wapen: Je kan een onderscheid maken tussen 
een vier- en een vijfkaart. 
 
Daarom deze afspraak: 
 
 
Na opening van partner en een volgbod rechts beloven we met een negatief dubbel twee 
biedbare kleuren, als we zelf een kleur bieden dan is dat een vijfkaart! 
 
 
 
 

VB 13: VB 14: VB 15: 
   
k: A876 k: ABT98 k: 98 
j: BT j: T9 j: ABT9 
i: H87 i: HT 

T 
i: HBT 

h: BT97 h: B874 h: VT74 
 
Voorb. 13: Na 1 ♦ - ( 1 ♥ ) – zouden we 1 ♠ kunnen bieden, maar we doen dat niet omdat we 

geen vijfkaart hebben: DUB! 
Voorb. 14: Hier bieden we wel 1 ♠: we tonen hiermee een vijfkaart 
Voorb. 15: Na 1 ♦ - ( 1 ♥) – DUB.: We zouden 2 ♥ kunnen bieden (113 HP) maar hebben 

slechts een vierkaart. 
 
HOE REAGEREN OP EEN NEGATIEF DUBBEL VAN PARTNER? 
 
Deze reactie is volledig te vergelijken met deze op het klassieke infodubbel. Je weet dat partner 
minstens 8 HP heeft, minstens twee biedbare kleuren en kort is in de kleur van het volgbod. 
 
Je bent dus verplicht  te bieden en doet dit zo natuurlijk mogelijk, gebruik makend van hetgeen je 
weet. 
 
Let wel: Een reversebod is nu niet meer van toepassing (dit kan alleen als het vrijwillig gebeurt!!), 
als je overwaarde hebt moet je dus iets anders verzinne, bv. een sprongbod. 
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VB 16:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  A8654       

j:  H4     1 k            2h                    DUB             PAS 

i:  AV53     2 ♦ 

h:  85   
 
Het normale bod wordt nu gewoon gedaan 
 
 

VB 17:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  AH8654   

j:  H4     1 k             2 h             DUB        PAS 

i:  H53     2 k 

h:  85   
 
 
 

 VB 18:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  H4    

j:  AH97     1 i             1 k            DUB         PAS 

i:  H532     2 j 

h:  854    
 
LET OP: DIT IS GEEN REVERSE BOD ( VERPLICHT TE BIEDEN). 
 

VB 19:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  4   

j:  AH97     1 i            1 k              DUB         PAS 

i:  AH763     3 j 

h:  A54   
 
 
Met een sprong, om de overwaarde aan te tonen. 
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 VB 20:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  T92   

j:  AV7     1 i            2 h             DUB         PAS 

i:  AH763     3 ZT 

h:  AB9   
 
Met een dubbele stop 1♣ en 18 HP 
 
 

VB 21:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  ABT     1 i            1 k              DUB        PAS 

j:  862     1 ZT          PAS             2 j         PAS 

i:  AH76     PAS 

h:  B92   
 
Partner heeft nu klaarblijkelijk 5 ♥ en misschien maar 8 HP 
 
 
NEGATIEF DUBBEL IN DE VERDERE BIEDING? 
 
Tot nu zagen we alleen een negatief dubbel in de positie na het volgbod.  
 
Een eerste situatie is het heropeningsdoublet van de opener. 
 

VB 22:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  HV92   

j:  AVT74     1 j            2 h              PAS          PAS 

i:  AT3     DUB 

h:  5   
 
 

VB 23:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  AHB76   

j:  H932     1 k               2 i          PAS          PAS 

i:  5     DUB 

h:  A93   
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In beide gevallen heb je als opener overwaarde. De pas van uw partner kan een teken van zwakte 
zijn. Maar de derde vierde man heeft ook niet gebode, dus uw maat zal wel iets hebben. 
 
In elk geval laat je de achtbare tegenstanders niet zomaar op 2 niveau spelen. Er kan niet veel 
gebeuren:  Als in het eerste voorbeeld je maat 2 ♥ of ♠ biedt dan is dat prima, biedt hij 2 ♦ dan 
herbied he 2 ♥, past hij dan heeft hij wellicht de ♣ tegen en dan wordt het meteen een strafdubbel. 
 
Het tweede voorbeeld is analoog. 
 
Een andere mogelijkheid is deze: 
 
 

VB 24:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  HB653   

j:  AH97                                           1 h            1 i 

i:  32     1 k              2 i            PAS           PAS 

h:  T7     DUB 
 
ANALOGE SITUATIE: In de eerste biedronde heb je normaal 1 ♠ geboden, het 2 ♦bod blokkeert 
je partner maar niet U. Je belooft nog een vierkaart ♥. Zelf 3 ♥ bieden is in feite mancheforcing 
(net iets te veel?), 2 ♥ is onderboden. Je houdt ook de optie op een strafdubbel open. 
 
 
Tenslotte kan een negatief dubbel worden herhaald. 
 
 
 

VB 25:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  AT7                                            1 h           DUB 

j:  HVB2     1 k              PAS            2 h           DUB 

i:  AVB7   

h:  86   
 
 
 
 
KAN ER NOG GESTRAFDUBBELD WORDEN? 
 
Een belangrijke vraag natuurlijk, want we willen graag bepaalde wilde acties van onze achtbare 
tegenstanders de nek omwringen. Maar we kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk doen en het 
negatief dubbel is doorgaans rendabeler dan een strafdubbel. Toch zijn er enkele situaties waarin 
een strafdubbel mogelijk is, door namelijk een negatief dubbel te laten staan. 
 
Let daarmee echter op. Niets is belachelijker dan een deelscore met overslagen gedubbeld te laten 
maken. Het goed hanteren van deze techniek vereist enige vaardigheid. 
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VB 23 BIS: 

k: 8 
j: A75 
i: HB984 
h: VT87 
 

 
 
Hernemen we even voorbeeld 23 
 

VB 23:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  AHB76   

j:  H932     1 k               2 i          PAS          PAS 

i:  5     DUB 

h:  A93   
 
 
Laten we even veronderstellen dat de hand van Oost er als volgt uitziet. 
 

 
 
 Na het 2 ♦ volgbod van Noord heeft Oost terecht gepast: 
hij heeft de ♦ tegen en zelf nauwelijks één biedbare kleur. 
 
West heropent met een dubbel: Nu kan Oost rustig passen. 
 
De Pas van Oost noemt men in dit geval een “ strafpas” . 
 
 
 

 
 

VB 26:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  A3   

j:  92                          1 j            2 h         PAS 

i:  H765      PAS            Dub? 

h:  VBT83   
 
Strafpas. Zuid hoopt op een heropeningsdubbel van Noord. 
 
 
WANNEER IS EEN DUBBEL NEGATIEF EN WANNEER VOOR STRAF? 
 
Een supercruciale vraag. Meer geroutineerde spelers voelen dit aan, beginnende of licht gevorderde 
spelers maken best vaste afspraken. 
 
In elk geval voor straf:  Een dubbel na 1 ZT of 2 ZT 
 
Negatief:  Een dubbel tot en met 2 ♠ is negatief,  vanaf  2 ZT voor straf behalve als het een 
infodubbel is op een preëmptieve opening. 
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)): Voor fijnproevers. 
 
Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij de bovenvermelde afspraken te wijzigen. Spreek echter 
goed af met je partner. 
 
Discussiepunt is vooral het drieniveau: boven hebben we geadviseerd hier voor straf te dubbelen.  
 
Maar er zijn behoorlijk wat spelers die het negatief dubbel ook spelen op een volgbod op 
drieniveau: 
 
Bv.  1 ♠ - 3 ♦ - Dub ?? 
 
Een ander punt zijn de meer complexe biedsituaties waarbij beide partijen aan het bieden slaan en 
waarbij men tot het drieniveau komt. 
 
Een mogelijke en goede afspraak is: 
 
*  Als wijzelf een fit hebben is onze DUBBEL voor straf..  Logisch: we hoeven geen fit te zoeken 
*  Ook als niemand een fit heeft. 
*  Als de tegenstanders een fit hebben is het dubbel negatief. 
 
 
 

VB 27:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  ABT                         1 j             1 k           1 ZT 

j:  T97     2 h              2 i              PAS          2 j 

i:  86     3 h              3 j              3 k          DUB 

h:  A8762   
 
Dit is een strafdubbel. We hoeven geen fit meer te zoeken en de tegenstanders zitten duidelijk in de 
knoei met hun fit. 
 

VB 28:   West:        Noord:        Oost:        Zuid: 

k:  AV72                        1 j             2 h           DUB 

j:  V6    3 h              PAS           PAS          DUB 

i:  HB93   

h:  876   
 
Het eerste dubbel is duidelijk negatief. Bij het tweede dubbel hebben de tegenstanders een fit, wij 
nog niet. We vragen partner nog eens te bieden daar we 10 HP en twee kleuren hebben. Als hij ons 
niet kan steunen kan hij 3 ♥ herhalen (dan heeft hij wel lengte) of desgevallend passen met ♣ tegen. 


