
Uitspraak protestcomité inzake protest Lukassen-Schneider

Het protest had betrekking op het volgende spel:

Spel 12
W / NZ

♠ 5
♥ V1075
♦ HVB963
♣ 64

♠ V43
♥ HB432
♦ A842
♣ 5

N
W O
Z

♠ B1098
♥ 6
♦ 10
♣ AHVB1092

♠ AH762
♥ A98
♦ 75
♣ 873

West Noord Oost Zuid
Pas pas 3♠A pas
3SA …doublet pas pas
4♣ ….pas pas doublet
Pas 4♦ 4♠ doublet
Pas pas 5♣ doublet
Pas pas pas

Resultaat: -1.

Het 3♠-bod is gealerteerd en desgevraagd uitgelegd als een gambling in een lage kleur.
De denkpauzes van Noord worden niet betwist.
OW stellen dat pas voor Zuid na het 4♣-bod een alternatief is, NZ stellen dat Zuid na dit biedverloop altijd nog actie 
zal ondernemen.

De wedstrijdleider heeft een onderzoek uitgevoerd onder vergelijkbare spelers om te achterhalen of pas inderdaad 
een alternatief is voor het gekozen doublet en of voldoende spelers dat alternatief ook zouden kiezen. Hij heeft in 
totaal acht spelers bevraagd. Vier van hen pasten, drie kozen voor 4♠ en één doubleerde. Op basis van dit 
onderzoek heeft de wedstrijdleider geconcludeerd dat het doublet van zuid mogelijk ingegeven kan zijn door de 
ongeoorloofde informatie en dat pas een alternatief is. Hij heeft daarom een arbitrale score vastgesteld gebaseerd 
op het verdedigen van een 4♣-contract. Omdat NZ tegen 5♣ gedoubleerd slechts drie slagen hebben gehaald, is 
die arbitrale score 4♣ contract geworden.
Tegen deze beslissing zijn NZ in beroep gegaan. Zij stellen dat zuid na een strafdoublet van noord op 3SA met twee
azen en een heer altijd zal doubleren. 

De leden van het protestcomité hebben begrip voor de bieding van zuid en voor het protest van NZ, maar de 
wedstrijdleider heeft de juiste procedure gevolgd; hij heeft spelers van vergelijkbaar niveau gevraagd wat ze in de 
gegeven situatie zouden bieden en op basis van die peiling kan alleen maar geconcludeerd worden dat pas een 
redelijk alternatief is. De Spelregels schrijven dan voor dat een arbitrale score gegeven moet worden op basis van 
die actie. 

Het protestcomité ziet daarom geen gronden om de beslissing van de wedstrijdleider te wijzigen en heeft die 
beslissing bevestigd en de score definitief vastgesteld op 4♣ contract voor OW. 
Vanwege het begrip voor de acties van zuid en omdat het een interne clubwedstrijd betreft, heeft het protestcomité 
besloten het eventueel betaalde protestgeld te retourneren, maar we willen NZ er wel op wijzen dat dit protest op 
landelijk niveau hoogst waarschijnlijk niet ontvankelijk verklaard zou zijn met inhouding van het protestgeld omdat 
de wedstrijdleider zijn werk goed heeft gedaan en op de juiste basis tot zijn beslissing is gekomen.

Montfoort, 10 maart 2013
Samenstelling PC: Martin Bootsma, Frans Lejeune (voorzitter), Chris ten Kate.


