
De Houdini-act van STAR 1 (in de Meesterklasse van 2022) 

De MK is zwaar. Jarenlang eindigde STAR 1 netjes 4e of 5e in de Eerste Divisie, maar het noodlot 

bepaalde dat we met een zeer laag gemiddelde afgelopen jaar 3e werden en promoveerden naar de 

MK. Jos en Rik bedankten voor de eer en Aarnout Helmich & Vincent de Pagter schoven aan als derde 

paar. 

Voor het laatste weekend begon, stonden we rond de degratiestreep. Henk & Remco hadden niet de 

schwung en wilden daarom liever niet spelen. Dus Aarnout & Vincent en Martin & ik speelden het 

hele weekend (van 5 wedstrijden). 

De 1e wedstrijd speelden Martin & ik tegen Ricco van Prooijen & Louk Verhees van Onstein 2. Helaas 

voor ons lieten zij hun klasse stralen. Louk opent in de 1e hand allen kwetsbaar 1 sch met AHxxx xx xx 

Hxxx. Ik pas. Ricco heeft VBT9 AHxxxxx - xx en biedt enthousiast zijn renonce ruiten met 4rui. Martin 

biedt nu 5rui met een dichte 8kaart, maar dat mag hij natuurlijk niet meer spelen. De tegenpartij 

komt in 5sch +1. Dat is -11 in de butler omdat aan de meeste tafels geen 1sch wordt geopend, 

waardoor 5rui (gedubbeld) mag spelen en wordt gemaakt.  

Het volgende spel is Ricco aan de beurt: hij opent in de 2e hand NK tegen KW met x VBTxxxx Hxx xx 

4ha. Dat zou maar 1 down zijn gegaan. Wij kwamen in 4sch wat ook 1 down ging. Maar aan de 

meeste andere tafels mochten onze handen gewoon 3sa spelen voor contract, omdat met Ricco’s 

hand 3ha werd geopend (wat een stuk normaler lijkt). Dat was -13 voor ons in de butler.  

Er komt nog wat bij en we krijgen dik klop met -42 in de butler en in de viertallenuitslag houden we 

daar 2,8 aan over. Oeps, nu staan we zwaar in de degradatiezone. Er moet een wonder gebeuren om 

daaruit te geraken. En dat gebeurt! De volgend 4 wedstrijden halen Martin & ik gemiddeld +23,5 in 

de butler (dat gaat ons nooit meer lukken!). We winnen zelfs van Onstein 1.  

De laatste wedstrijd is superspannend. Twee teams hebben we al achter ons gelaten. Er is nog 1 

directe concurrent over voor de handhaving, Onstein 4. En daar spelen we tegen! We staan maar 2 

punten op hun voor. Het laatste spel van de dag staat in het diagram. Aan de andere tafel opent 

noord 1klaver NK tegen KW. Aarnout volgt 1ruiten. 

Zuid 2ruiten: steun in klaver. Vincent past. Noord zegt 

2schoppen. En Aarnout 2sa, hetgeen vervolgens 

wordt uitgepast! Aarnout gaat maar liefst 7 down! Hij 

maakt precies 1 slag, de laatste slag. Dat is geen 

goedkope redder tegen een manche want NZ zijn 

niet-kwetsbaar. Maar gelukkig is 6 klaver ijskoud met 

23 punten en bieden wij hem uit: 1klaver - [1ruiten] - 

1sch (transfer naar sa) - [tegenpartij past verder) - 

2sch - 4kl - 4ha - 4sch - 6klaver. Het spel wint 

daardoor 6 impen. Als we in 5klaver waren geëindigd, 

had het spel 7 impen gekost. Dus 13 impen in de 

kering. Dan waren wij eruit gekelderd. Maar met een 

ware Houdini act mogen we volgend jaar weer 

aantreden in de MK.  

 


