
BEGIN MET BRIDGE 
NIEUWSBRIEF 

 
   augustus 2016 

BIJLAGE  
 

Ontvangen reactie van Roelof Santing op de in de nieuwsbrief BmB 
opgenomen tekst over ‘5-kaart hoog’ in een cursus voor pure beginners. 

Op de tweede pagina nog een aanvullende reactie van Roelof. 
 
Hoi Kees en Sietze, 

  
Een jaar of 7 geleden lanceerde Berry Westra de opleidingsvisie “direct aanleren 

van 5-krt hoog”. Jarenlang heb ik argumenten aangedragen waarom IK dat een 
slecht idee vond; ik zie langzamerhand dat steeds meer mensen overstag gaan. 

Ieder het recht op een eigen mening, nietwaar, maar toch …!  
Ik ben blij verrast met de nuancerende opmerkingen van Sietze en Kees over dit 
onderwerp, want ik constateer dat erg veel mensen elkaar napraten, zonder dat 

er sprake is van een gedegen analyse.  
5-krt hoog wordt krachtig verdedigd door te wijzen op de aansluiting van 

beginners bij de clubleden; bijna alle clubspelers spelen “immers” 5-krt hoog.  
Nou en?? Volgens mij gaat het erom dat beginnende bridgers een biedsysteem 
aanleren waarmee ze primair in staat zijn de reguliere handen te bieden, en 

vervolgens al doende te leren en te verdiepen.  
In “kom erbij”, het concept beleidsplan van de NBB, wordt er op gewezen dat er 

een aanzienlijke verschuiving heeft plaats gevonden (en nog steeds vindt) van 
competitief ingestelde bridgers naar recreatief ingestelde bridgers. Van de ca 
1000 aangesloten verenigingen bestaan er honderden louter uit recreanten. Op 

basis van mijn praktijkervaring weet ik dat zelfs het overgrote deel van de A-
lijners niet echt systeemvast is en vaak erg veel moeite heeft hun gemaakte 

afspraken op papier (SK) te zetten. Hoe verder je afzakt in de lijnen, hoe erger 
het wordt. En de nieuwelingen worden steevast in de onderste lijn ingedeeld; ze 
spelen daar in eerste instantie tegen de zwakste spelers van de club (als ze dat 

niet zouden zijn, zaten ze vast wel in een hogere lijn).  
En nu blijkt er een heersende opvatting te zijn te denken dat beginners hetzelfde 

systeem moeten spelen als de zwakste clubspelers, want, wat die spelers doen 
sluit het beste aan bij hun kennis en vaardigheden en daarvan kunnen ze het 
beste (bij)leren.  

Het mag duidelijk zijn dat ik van mening ben dat beginners absoluut niets van 
deze categorie bridgers kan leren, sterker nog, dat de moeizaam verworven 

bridgekennis, die bij veel cursisten nog absoluut niet is beklijfd, wordt vernield 
door de uitleg van de recreatiespelers in de laagste lijn, die zelf:  
a) hun eigen systeem niet beheersen  

b) nooit hebben aangetoond te beschikken over enige didactische kennis.  
 

  



Kortom: ik hoop dat veel docenten (irrelevant of ze wel of niet gediplomeerd 
zijn) de moeite nemen de visie van Kees en Sietze te bestuderen.  

Nog een ander – nauwelijks uit te roeien – vooroordeel: de uitspraak “iets 
afleren is moeilijker dan iets aanleren”. Tijdens de laatste kaderdag van de VBD 
(febr ’16) werd deze uitspraak ook weer door een gerenommeerde docent 

gedaan, geen toelichting, geen onderbouwing. 
 

Op mijn vraag of hij dan aan beginners bij het onderwerp “Azenvragen” ook 
maar direct dit volgens het systeem RKCB deed (ipv gestructureerd beginnen 
met de basis Blackwood), had hij als enige uitweg “dat ligt anders”. Waarvan 

acte.  
 

Groet,  
Roelof Santing 
 

 

Nog een aanvullende reactie van Roelof Santing op de in de nieuwsbrief 
opgenomen tekst over ‘5-kaart hoog’ in een cursus voor pure beginners.  

 

Hallo Kees, Sietze. 

  
Als aanvulling op mijn eerdere mail, het volgende 

(te lezen vanuit mijn aversie tegen het klakkeloos “5-krt hoog spelen”. 
  

a) Ik ben een fervent tegenstander van het initieel leren bridgen via de 
methode 5-krt hoog. Ook als beginners “5-krt hoog” wel goed 

oppakken, dan zouden ze het ook prima leren via “alles 4-krt” . Dit 
in tegenstelling tot de grote grauwe massa, die ‘5-krt hoog” niet 

oppakt, maar die met “alles vierkaart” best een eind kunnen komen. 
Ik heb nog nooit een voorbeeld gezien van het omgekeerde. 

 
b) Ik zie dat veel recreatiebridgers overstappen van “alles 4-krt” naar 

“5-krt hoog”, met de verwachting dat ze daarmee beter scoren. Veel 

van deze mensen beheersen echter het initieel aangeleerde 
biedsysteem niet eens, en bij gebrek aan een goede basis zullen ze 

ook nimmer adequaat leren bieden met het zo de hemel in geprezen 
“5-krt hoog”. 

Als je niet kunt autorijden, help het ook niet als je een Mercedes 
koopt   

 
c) De achilleshiel van het bieden in het systeem “5-krt hoog” is de 

opening van 1. Veel aanhangers van “5-krt hoog” zien deze 

opening echter als het sleutelbod van het systeem. In werkelijkheid 
is het echter de vergaarbak; een soort vuilnisbakkenbod bij de 

opening. In “5-krt hoog” open je alleen met 1 als er geen 

alternatief voor handen is (elk openingsbod liever dan 1 ). 

 
Groet, 

Roelof 


