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Volkomen onverwachts is Star 1 afgelopen weekend gepromoveerd naar de MK.  
Als je bedenkt dat we na twee weekend maar één plaats boven de 
degradatiestreep stonden, mag dit rustig een klein wonder genoemd worden. 
 
Het was sowieso een van de vreemdste competities die ik ooit meemaakte. In 
oktober 2021 kon er – na alle coronaperikelen - eindelijk weer live gespeeld 
worden, dus vol goede moed gingen we (Rik Doodkorte-Jos Uijterwaal, Martin 
Bootsma-Kees Jan Willemsens en Remco Brüggemann-Henk Willemsens) van 
start. We begon traditioneel heel matig. Na de twee weekenden in oktober 
stonden we maar net boven een degradatieplaats. Toen kwam de zoveelste lock 
down en werd de competitie stil gelegd. Het derde weekend begon weer in 
februari. Inmiddels waren er twee teams afgehaakt, waardoor er twee byes 
ontstonden, waarvoor je 12 VP kreeg. In het derde weekend ging het ineens een 
stuk beter en speelden we ons veilig. Het afgelopen weekend leek het nergens 
meer om te gaan, zoals degradatie als promotie was uitzicht, maar een klein 
wonder geschiedde. Op zaterdag begonnen we onze 3 potjes met een hele dikke 
overwinning en ook de laatste 2 wedstrijden wonnen we ruim. Zo stonden we 
ineens 5e, waarbij de nummers 2 t/m 5 binnen 2,5 VP van elkaar stonden! Het 
toeval wilde dat onze twee byes op zondag vielen, dus we hoefden niet meer in 
actie te komen. Het nagelbijten kon beginnen: was 2 x 12 VP om als derde te 
eindigen? In de laatste wedstrijd moesten de nummers 2 en 4 tegen elkaar. 
Nummer 4 mocht niet winnen tussen 13-7 en 16-4 (dan bleven beide teams ons 
net voor), maar uiteindelijk won nummer 4 met 11-9, dus kon het feest beginnen!  
 
Er had geen spel anders moeten vallen, anders was het feest niet doorgegaan. 
Kees Jan zat te balen dat hij deze lastige 3SA niet over de streep getrokken had:  
  



 
Spel 24  Noord (Kees Jan) 

W/-  ♠  T 8 7 5 

  ♥  B 9 4 

  ♦  4 2 

  ♣  H V 8 2 
West  Oost    

♠  2 ♠ H V 6 4 3 

♥  H 8 7 6 3 ♥ V 

♦  H T 7 6 ♦  B 5 

♣  B 6 4 ♣  T 9 7 5 3 
 Zuid (Martin) 

 ♠  A B 9 

 ♥  A T 5 2 

 ♦  A V 9 8 3 

 ♣  A  
 
 

Het biedverloop bij ons ging: 
West Noord Oost  Zuid 
(Henk)  (Remco) 

pas pas 2♠1) dbl 

2SA2) pas 3♣ dbl 
pas pas pas  
1) Muiderberg 
2) Bied je minor 
 
Het biedverloop bij Kees Jan ging: 
West Noord Oost  Zuid 
 (KJ)  (Martin) 

pas pas 1♠1) dbl 
pas 1SA pas 3SA 
dbl? pas pas pas 
1)Derdehandje 
  

Bij ons besloot Remco in de derde hand met 2♠, Muiderberg, te openen, waarna 

we staande werden gehouden in 3♣. Zuid kwam uit met ♣A, waarna 3♣ 

uiteindelijk drie down ging, -500. Bij Kees Jan besloot oost een 1♠-derdehandje te 
wagen, waarna het in 3SA eindigde en, derde hand of niet, west doubleerde dat.  
 

Oost dacht dat het doublet vroeg om harten uit, dus startte braaf met ♥V. Hoe 
speel je dat af? 
 
Het lijkt geen probleem, 9 slagen zijn er makkelijk, alleen de communicatie is wel 
hopeloos, want je kunt nauwelijks in je hand komen. Je moet dus enorm uitkijken 

niet afgesneden te worden. Kees Jan nam ♥V met de aas, deblokkeerde ♣A en 

speelde een hartje. West nam met ♥H en speelde harten door genomen met de 

boer. Kees Jan besloot ♣HV niet mee te nemen, hij speelde een schopje, oost ♠H 

voor de aas en Kees Jan speelde ♠B na, gedoken door oost. Als je het nu verzint 

om ♦V (!) te spelen, maak je zelfs een overslag (oost komt niet meer aan slag), 
maar Kees Jan ging van slag met schoppen voor oost, die eruit kon met ruiten, 
waarna het in 1 down eindigde. Zo kostte het spel dus -600 (-12), in plaats van dat 
het ons +50 (+2) opleverde.  
 
Wat is de veiligste speelwijze voor 9 slagen? We kwamen tot de conclusie dat je 

het beste na ♣A, ♠B kunt spelen! Dat ziet er vreemd uit, maar hierdoor heb je 

precies de communicatie om 2 schoppen, 3 harten, ♦A en 3 klaveren te maken.  



 
Het allerlaatste spel dat we speelden heeft ons gered:  
 
Spel 48 Noord  

W/OW ♠ H B 7 6 5 2 

  ♥ H B 8 

  ♦ 9 4 

  ♣ T 5   
West (Henk) Oost (Remco)    

♠  4 ♠  A V 9 8 

♥  6 3 ♥ A V 9 7 5 

♦  A H  ♦  8 3 

♣  A V B 9 8 7 6 2  ♣  H 4 
 Zuid 

 ♠ T 3 

 ♥ T 4 2 

 ♦  V B T 7 6 5 2 

 ♣ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het biedverloop ging: 
West Noord Oost  Zuid 
(Henk)  (Remco) 

1♣ 2♠ 3♥ pas 

6♣! pas 7♣ pas 
pas pas 
 
  

 
Wat te openen met de westhand? Alles kan goed zijn. Ik besloot tot een rustige 

1♣. Noord volgde 2♠, Remco 3♥. Nu zit je alsnog met de vraag hoe je deze hand 

voor het voetlicht brengt. Je kan natuurlijk 4♣ bieden, maar dat klinkt zo als een 

noodbod. Daarom besloot ik maar om in één keer naar 6♣ te springen. Remco 
had er geen moeite mee om er eentje aan vast te plakken. Met een gemarkeerde 

snit op ♠H kwam dat makkelijk binnen.  
 
Na een onwerkelijke dag “wachten” bleek dat alles net goed gevallen was voor 
ons en komen we dus na jaren weer terug op het hoogste niveau! Wel jammer 
van Star 2 dat na een moeizaam gevecht uiteindelijk degradeerde naar de 2e 
divisie. 
 


