
 

VIJFKAART - HOOG 

 

 
Doel van het bieden is zo snel mogelijk een fit met partner te vinden en dan wel liefst in een hoge 

kleur, omdat die de meeste punten oplevert. In de standaardopeningen met een vierkaart wordt er 

alleen gesteund met een vierkaart. Met een driekaart steun moet vaak worden uitgeweken naar een 

SA-bod of er moet worden gepast. Met name in de lage-punten-contracten kan zo makkelijk een 

goede fit in de hoge kleuren worden gemist. Het grote voordeel om met een vijfkaart in de hoge 

kleuren te openen is dat de best 'betaalde' kleuren, door met een vijfkaart te openen, al met een 

driekaart steun een prima fit vormen voor een interessant contract. Het is dan ook zaak om als er een 

driekaart steun voor een hoge kleur aanwezig is in combinatie met weinig punten (6-9), de geboden 

kleur direct te steunen.  

 

 

Wanneer er geen vijfkaart hoog voorhanden is en er geen SA kan worden geboden, moet er in de 

laagst mogelijke kleur worden geopend mits er geen vierkaart  voorhanden is. Een paar voor-

beelden : 
 

 5-2-3-3  wordt met 1 geopend 

 1-5-4-3  wordt met 1 geopend 

 3-3-4-3  een 4+-kaart wordt uitsluitend met 1 geopend - dit voorkomt vragen 

 3-4-3-3  wordt met 1 geopend - allerteren! 

 4-4-3-2  wordt met 1 geopend 

 

een 4/4/3/2 hand is de enige combinatie waar twee  kaarten in kunnen voorkomen - allerteren! 
 

 

Het nadeel van het 'vijfkaart-hoog'-systeem wordt hier direct zichtbaar: Er is geen duidelijkheid over de 

lengte van de geboden lage kleuren. We spreken dan ook direct af dat wanneer er ruiten wordt 

geopend dit altijd minimaal een vierkaart is. Alle onduidelijkheden worden dus gereduceerd tot de 

klaveren kleur. Wordt er met een lange klaverenkleur geopend, dat wordt dit wel in de loop van de 

bieding duidelijk (kleur herhalen). Het laat zich raden dat het steunen van een -opening alleen met 

lengte in die kleur kan plaatsvinden. Omdat er meestal met een 3-kaart  zal worden geopend en 

alleen bij een 4/4/3/2-verdeling de klaveren uit een tweekaart kan bestaan spreken we af dat er voor 

-steun minimaal een vijfkaart aanwezig moet zijn. Een tweede nadeel van de 1-opening (die niet 

forcing is - er mag dus gepast worden) is dat wanneer er door partner wordt gepast er toch wel een 

vreemd contract moet worden gespeeld - denk aan een 2-2 fit ! Bedenk dat bij een opening van 

bijvoorbeeld 12 punten en een pas van partner (minder dan 6 punten) er minimaal 23 punten bij de 

tegenstanders zitten en deze dus bijna zeker in de bieding zullen trachten te komen. 



Om duidelijk in de bieding te houden spreken we ook af dat bij een bezit van twee 4 vierkaarten-laag 

er met  wordt geopend. 

 

Een aanvullende afspraak is dat wanneer openaar  hierbiedt dit niet auto-matisch inhoudt dat de -

kaart een 5-kaart is. In geval van 'reverse' herbieden is de -kaart natuurlijk wel een 5-kaart. We 

spreken ook af dat er zo snel mogelijk een fit in de hoge kleuren moet worden gezocht. Dit betekent 

dat in antwoord op een -opening er zelfs bij bezit van een vierkaart  deze gewoon wordt over-

geslagen (bijv. met een 4k-2k-4k-3k-hand  1 bijbieden). 

 

Zelfs bij een 5-kaart  wordt deze overgeslagen, tenzij bijna alle honneurpunten in de  zitten. Alleen 

met een goede 6-kaart  wordt deze geboden. Openaar weet zo dat bij een 1 opening en een 1  

bijbod er bijna zeker geen 4-kaart hoog aanwezig is en hij met een evenwichtige hand een rebid in SA 

moet geven : 1-(pas)-1SA-(pas)-2-(pas)-2-(pas). Wanneer partner in eerste instantie de ope-

ningskleur niet steunt, maar pas in z'n rebid de openingskleur gaat steunen, weet je dat dit per definitie 

een twee-kaart aangeeft 

 

 

 

 

Dertien Vijfkaart-Hoog-afspraken onder elkaar 
 

 

1. Een 1-opening kan alleen op een doubleton geboden worden met een 4/4/3/2-verdeling 

2. Een 1-opening belooft minimaal een vierkaart 

3. Een 1/-opening beloofd minimaal een 5-kaart 

4. We steunen een hoge kleur met een 3-kaart en een bezit van 6-11 direct 

5. Met een 4-4-kaart in de lage kleuren wordt met  geopend, tenzij de -kaart heel veel 

honeurpunten bevat 

 Op een 1-opening antwoorden we bij voorkeur met een vierkaart hoge kleur, zelfs bij een

(normale) vijfkaart 

 Met een 6-kaart  en een vierkaart / bieden we 1

 Na een 1-opening steunen we met een 5-kaart 

9. Met een bezit van 6-11 punten steunen we een hoge kleur met een 3-kaart direct, behalve bij 

een sterke 6-kaart in de andere hoge kleur 

10. Op 1 en 1 spelen we splinters. (splinters = een dubbele sprong in een nieuwe kleur - geeft 

een singleton of renonce aan met een fit in de openingskleur, 11-15 punten en sleminteresse) 

11. Met 12+punten wordt eerst een andere kleur geboden als er geen splinter kan worden gegeven 

12. Geef nooit een splinter met de aas sec 

13. 1- 4 en 1- 4 zijn preëmptieve verhogingen, in dit geval eindbiedingen 

 

 
uit het boek 'Vijfkaart Hoog voor iedereen ' van Ed Hoogenkamp 

 


