Stichting ♣ ♦WiDoP ♥ ♠
Tips November 2009: 5kaart hoog afspraken
Cursisten leren bridgen met 4kaart hoog systemen. Een groot voordeel van deze aanpak is
dat de cursisten met dezelfde kennis alle 4 de kleuren met dezelfde theorie kunnen
behandelen. Meer herhalingen en oefeningen in dezelfde tijd om het basis systeem te leren!
Als ze naar een club gaan is een onaangenaam probleem voor de cursisten, dat ze in de
onderste lijn geconfronteerd worden met de populaire 5kaart hoog openingen. Ze begrijpen
deze aanpak niet. Bovendien krijgen ze vaak te horen van de ervaren spelers in de onderste
lijn dat ze een ouderwets systeem geleerd hebben. Ook dat vinden ze niet leuk.
Een goede oplossing in de praktijk is, dat de cursisten tijdig een eenvoudig goed werkbaar
5kaart hoog systeem leren.
De ♥ opening belooft minimaal een 4kaart, de ♠ opening minimaal een 5kaart. De ♣ of ♦
openingen zijn altijd minimaal een 3kaart.
Deze aanpak is vooral interessant omdat:
¾ na een 1♠ opening met een 5 kaart, een 2♥ bijbod van partner altijd een 5+krt
belooft!(Voorbeeld 2b)
¾ Bovendien is zonder 5kaart hoog afspraken de kans op een 5kaart bij een 1♠
opening al meer dan 90%. Dus er verandert weinig. De cursisten hebben deze
aanpak snel onder de knie.
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Als harten een 4krt is dan is er dus altijd een 4+krt in de lage kleuren. Door de regel laagste
4krt eerst, bied je dus altijd eerst een lage kleur voor ronde forcing. (Voorbeeld 3b is het 1e
bijbod dus 2♣)
Basis Uitgediept 1 heeft een thema met deze aanpak.
In de Bied Sessies zitten voorbeelden om te oefenen.

