
Uitspraak protestcomité inzake protest Bosman-de Leeuwe

Het protest had betrekking op het volgende spel:
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West Noord Oost Zuid
- pas 1♦ 3♣A
?doublet 3♥ pas pas
Doublet pas pas 4♣
Pas pas doublet pas
4♦ pas 4♠ pas
Pas 5♣ doublet pas
Pas pas

Resultaat: C.

Het 3♣-bod is gealerteerd en desgevraagd uitgelegd als een Ghestem: beide hoge kleuren.

De wedstrijdleider stelt dat NZ voor de tweede maal deze avond rommelt met de Ghestem-conventie. Naar zijn 
mening is het 5♣-bod nu niet meer toegestaan. Hij wijzigt de score naar 4♠ contract.

Tegen deze beslissing zijn NZ in beroep gegaan. Zij stellen dat op het moment dat zuid 4♣ bood het voor iedereen 
duidelijk was dat zuid zich vergist had in het bieden. De tegenpartij biedt nu rustig door naar de manche en noord 
ziet geen enkele reden waarom hij geen 5♣ mag bieden als uitnemer. Dat OW in de verdediging nog een slag laten 
lopen waardoor het contract gehaald wordt is een ander verhaal.

Het protestcomité is van mening dat zuid weliswaar de ongeoorloofde informatie heeft gekregen dat zijn 3♣-bod 
anders is opgevat en daar mag hij geen gebruik van maken. Hij past ook op 3♥, maar na het doublet van west is 
zijn kaart van dien aard dat het weglopen uit 3♥ gedoubleerd als normaal aangemerkt moet worden. De zuidhand is
waardeloos in een hartencontract en 4♣ kan vanuit zuid gezien niet slechter zijn dan 3♥ (noord heeft immers 
voorgepast dus een goede zes- of zevenkaart harten is niet meer mogelijk). Weglopen uit een schoppencontract 
zou niet geoorloofd geweest zijn.
Door het 4♣-bod is het voor OW duidelijk wat er aan de hand is (west kon het op grond van zijn eigen hand al 
vermoeden) en ze bieden naar hun eigen maakbare manche.
Noord weet uit het biedverloop dat er iets mis moet zijn met het Ghestembod. Zuid loopt weg uit 3♥ gedoubleerd en
doubleert ook 4♠ niet. Er is ook geen melding gemaakt van ongeoorloofde informatie die noord gekregen heeft op 
basis waarvan hij in zijn bieden belemmerd kan zijn. Noord is derhalve vrij om te bieden en zijn keuze voor 5♣ is 
derhalve toegestaan.

Het protestcomité heeft daarom de beslissing van de wedstrijdleider vernietigd en heeft de score weer 
teruggewijzigd naar het tafelresultaat. Het betaalde protestgeld gaat uiteraard retour. 

Montfoort, 19 maart 2013
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