
Uitspraak protestcomité inzake protest Van Doren-Haks

Het protest had betrekking op het volgende spel:

Spel 25
N / OW

♠ HV10752
♥ V5
♦ 84
♣ H97

♠ A8
♥ 963
♦ HB75
♣ V1086

N
W O
Z

♠ --
♥ AH1084
♦ AV10963
♣ 52

♠ B9643
♥ B72
♦ 2
♣ AB43

West Noord Oost Zuid
1♠ 2♠A 4♠

6♣ pas pas doublet
Pas pas 6♦ doublet
Pas pas pas

Resultaat: -1.

Het 2♠-bod is gealerteerd en desgevraagd uitgelegd als een harten-klaverenspel.
De wedstrijdleider heeft vastgesteld dat dit in overeenstemming is met de afspraken van OW.
NZ hebben bezwaar gemaakt tegen het bieden van 6♦. De wedstrijdleider heeft geoordeeld dat pas een alternatief 
is en heeft een arbitrale score toegekend van 6♣ X -5. Tegen deze beslissing zijn OW in protest gegaan.

Het protestcomité betreurt het dat de wedstrijdleider geen onderzoek heeft uitgevoerd onder vergelijkbare spelers 
om te achterhalen of pas inderdaad een alternatief is voor het gekozen 6♦-bod en of voldoende spelers dat 
alternatief ook zouden kiezen. Bij de beoordeling of gebruik gemaakt is van ongeoorloofde informatie moet 
nagegaan worden wat door vergelijkbare spelers geboden zou zijn zonder die OI. Dat kan op een clubavond wel 
eens lastig zijn omdat de spelers het spel (her)kennen, maar er moet toch een poging gedaan worden om ten 
minste met enig vertrouwen een beslissing te kunnen nemen.
De leden van het protestcomité hadden zelf sterk het vermoeden dat het biedverloop al voldoende aanwijzingen 
geeft dat pas niet goed kan zijn. Alle drie de leden van het protestcomité zouden al niet gepast hebben op 6♣ en 
zouden zeker niet gepast hebben nadat 6♣ gedoubleerd werd. We hebben alsnog een aantal spelers van 
vergelijkbaar niveau gevraagd wat ze zouden bieden (waarbij we bewust de betekenis van 2♠ vaag gehouden 
hebben). Er was slechts één speler die overwoog om op 6♣ te passen en niet omdat hij dacht dat dit de juiste 
beslissing was, maar vanwege partnership vertrouwen. Als hij dan al gepast zou hebben op 6♣ zou hij zeker niet 
passen als dat contract gedoubleerd werd.

Onze bevindingen ondersteunen de conclusie van de wedstrijdleider dat pas een serieus alternatief is dus niet en 
dat betekent dat ondanks de ongeoorloofde informatie die oost ontvangen heeft door de uitleg van het alert, het 
bieden van 6♦ is toegestaan.
Het protestcomité heeft daarom de beslissing van de wedstrijdleider vernietigd en de score vastgesteld op 6♦ X -1. 
Het protestgeld gaat retour.

Montfoort, 27 maart 2012
Samenstelling PC: Frans Lejeune (voorzitter), Chris ten Kate, Tim Verbeek.


