
Is het belangrijk welk systeem je speelt ? 
Wat vind je beter: vierkaarten of vijfkaarten hoog ? 

 
 

Het antwoord op het eerste deel van de vraag is: nee !  
 
Tijdens mijn dertigjarige ervaring in het wedstrijdbridge ben ik heel wat biedsyste-
men tegengekomen: (Nederlands) Acol, Standard American, Majeure Cinquième, 
(Garozzo) Precisie, Blauwe Klaveren, enz. Met al die systemen is helemaal niets 
mis. De kampioenen uit de bridgegeschiedenis hanteren de meest uiteenlopende 
systemen, van puur natuur tot super wetenschappelijk.  
 
Er is echter geen systeem dat met kop en schouders boven alle andere uitsteekt. U 
zult mij nooit horen zeggen dat een bepaald systeem superieur is. In feite doet het 
er helemaal niet zoveel toe welk systeem u speelt, als u maar op een lijn zit met uw 
partner en ieder geval een aantal basisafspraken op een rijtje heeft. Wat wel geldt, 
is dat een systeem zo goed is als de spelers die het hanteren. 
  
Je moet je prettig voelen bij het soort systeem waar je voor hebt gekozen. Die keuze 
hangt sterk samen met je karakter. Spelers die houden van handwaardering en een 
recht-toe-recht-aan benadering zullen al gauw hun keuze laten vallen op een 
natuurlijk systeem. Voor hen ligt een of andere variant van Acol of een simpele 
vijfkaart hoog voor de hand. ‘Bieden wat je denkt te kunnen maken’ is hun parool. 
 
Anderen voelen zich meer thuis bij een wetenschappelijke benadering. Zij vinden 
het heerlijk om ieder bod nauwkeurig te definiëren. Het is duidelijk dat die aanpak 
veel studie vereist. Dergelijke spelers dienen zichzelf voortdurend de vraag te 
stellen of de balans van energie en rendement in verhouding blijft. In die laatste 
categorie zijn er nogal wat spelers die veel bevrediging vinden in het ontwerpen van 
een bijzonder systeem en niet de behoefte voelen om hun huisvlijt op wedstrijdni-
veau getest te zien. 
 
Dan het tweede deel van de vraag: vier- of vijfkaarten hoog. 
 
Uit wat ik hierboven al liet doorklinken is het duidelijk dat ik niet vind dat de ene 
benadering beter is dan de andere. Om met Johan Cruyff te spreken ‘Elluk voordeel 
hep zijn nadeel’. 
Het voordeel van een vierkaarten hoog systeem ligt voor de hand: je ontdekt 
onmiddellijk de belangrijke 4-4 fit in een hoge kleur. Een niet te onderschatten 
voordeel is ook dat er minder druk ligt op de 1  opening (en soms ook op de 1  
opening). Deze lage kleuren openingen zullen in een vierkaarthoog systeem veel 
minder op een driekaart worden gedaan. Openen op een doubleton klaveren is zelfs 
helemaal niet meer nodig. De voorstanders van een vijfkaart vinden het prettig dat 
de antwoordhand al snel op een driekaart kan steunen. 
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