
DE VIJFKAART HOGE KLEUR 
 
De 5-kaart  (m.a.w. de 1 -opening belooft een 5+-kaart) 

 
Voordelen en nadelen : zie stencil van de 5-kaart . 

 
NB. De term “voorbereidende klaveren” is niet van toepassing als je 5-kaart   

       speelt; voorbereidende klaveren houdt in dat je 1 -opening gedaan kan 

       worden op een singleton of doubleton ! 

 

De 5-kaart  en  (m.a.w. zowel 1 als 1  belooft een 5+-kaart) 

 
Voordelen en nadelen: idem als de 1-opening. 

 
Extra nadelen:  
 

1. Met exact 4  - 4  - 3  en 2  (een 4-4-3-2-verdeling en 12-14 of 18-19 pt) 

heb je een probleem. In Frankrijk en Amerika opent men met 1  (beste lage kleur) 

en dat betekent dat zowel de 1 - als de 1 -opening op een 3-kaart gebaseerd 

kunnen zijn (met na 1  dezelfde problemen als na 1 ). 

In Polen en sinds circa 1995 ook in Nederland is het gebrukikelijk c.q. populair om de 
1  opening zuiver te houden (nl. 4-kaart of langer) en de 4-4-3-2-verdeling te 

openen met 1  op een 2-kaart !   

Dutch Doubleton is onder wedstrijdbridgers een bekende naam voor deze aanpak; 
onder club- en gezelligheidsbridgers wordt gesproken van voorbereidende klaveren.  
Dutch Doubleton is m.i. superieur aan de Franse c.q. Amerikaanse stijl maar heeft  

één nadeel : je mag op een 1  opening alleen passen (met 0-5 pt uiteraard) als je 

een 5-kaart ♣ hebt. In 1  eindigen met samen 6 of minder klavers kan natuurlijk 

slecht aflopen. Met minder dan 5 klavers mee wordt 1  bijgeboden ! Dat belooft in 

principe gewoon een 4+kaart  en 6+ pt maar is dus soms “negatief” (0-5 pt, 

minder dan 5 klavers !). Wedstrijdbridgers maken nog wat extra afspraken (o.a. de 
zgn.  Walshconventie) maar voor gezelligheidsbridgers is deze aanpak wellicht wat 
ingewikkeld tenzij je de (op zich goede) instelling hebt van : “Die ene keer dat een  

1 -bijbod na een 1 -opening negatief is, daar lig ik niet wakker van”.    

 
2. Indien je 5-kaart hoge kleur speelt, is het gebruik van negatieve doubletten min 

of meer noodzaak anders kan door tussenbiedingen de 4-4-fit in de hoge kleuren de 
mist ingaan.  

 
Slotopmerking 
 
Zowel de 1 -opening als het 1 -bijbod in Dutch Doubleton moeten gealerteerd 

worden. Voor een 1 -opening op een 3-kaart geldt dit niet; de 1 -opening op een 

3-kaart in de Frans/Amerikaanse stijl is daarentegen weer wel alerteerplichtig.  


