
Protest van Hoof-Tielens n.a.v. clubavond 4 juni 2013

Het betreft spel 22, gespeeld in de A-lijn met Verburg-Veger als NZ en van Hoof-Tielens als OW.
Het spel ligt als volgt:

Spel 22
O / OW

♠ 1043
♥ HB10
♦ 10753
♣ HB2

♠ A98
♥ 964
♦ 2
♣ AV9874

N
W O

Z

♠ VB652
♥ V873
♦ 84
♣ 106

♠ H7
♥ A52
♦ AHVB96
♣ 53

West Noord Oost Zuid
- - pas 1♣*
Pas 1SA pas 3SA
Doublet pas pas redoublet*
Pas pas pas

Zowel 1♣ als het redoublet zijn gealerteerd, maar er is niet naar de betekenis gevraagd. De start en het 
spelverloop zijn niet vermeld, wel het eindresultaat: 10 slagen.

Frequentiestaat:

 NZ-score  aantal 
 lei- 
 der 

 contract en resultaat  matchpunten  percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW

+1000 1 N A6: 3SA xx +1 A7 10 0 100% 0%
+500 1 W A11 A12: 3  x -2 8 2 80% 20%
+490 1 N A13: 3SA +3 A8 6 4 60% 40%
+460 2 N A9: 3SA +2 A2 3 7 30% 70%

    N A1: 3SA +2 A4         
+400 1 Z A5: 3SA C A10 0 10 0% 100%

Verklaring wedstrijdleider: Na het spelen door Oost ontboden. 1♣ is wel gealerteerd, maar er is geen 
informatie gegeven dat het “forcing” is. Doublet van West is voor de uitkomst. “Als ik geweten had dat er zulke 
ruiten in de dummy zouden komen, had ik natuurlijk nooit gedoubleerd.”Naar mijn mening kun je als 
tegenspeler er vanuit gaan dat de klaveren in de noordhandzitten. Er is geen overtreding; en het resultaat 
heeft OW aan zichzelf te wijten. Tafelresultaat gehandhaafd. NZ opgedragen altijd een prealert te geven i.v.m. 
de betekenis van de 1♣-opening.

Verklaring OW (protesterende partij): NZ hadden niet hun systeemkaarten op tafel gelegd en niet gemeld 
dat ze een zeer bijzondere 1♣-opening spelen. De 1♣-opening van zuid is door noord gealerteerd zonder 
nadere toelichting.
West doubleert 3SA voor de klaverenstart. Hij mag er van uitgaan dat zuid geen lange kleur heeft buiten de 
klaveren, laat staan een dichte zeskaart. Ook Oost heeft geen indicatie dat zuid een dergelijke kaart kan 
hebben.Na redoublet-pas-pas is duidelijk dat noord een klaverenstop heeft. Dit zou voor Oost aanleiding 
kunnen zijn om met schoppen uit te komen, maar ook voor Oost geldt dat er enkele haast is.
Overigens blinkt ook de na het spel overlegde systeemkaart niet uit door duidelijkheid. Zo staat er dat 1♦ 11+ 
is, terwijl met de gegeven zuidkaart 1♣ wordt geopend. Als Noord had uitgelegd dat zij een soort sterke 
klaveren spelen, had west niet gedoubleerd. Door deze nalatigheid zijn OW wel degelijk benadeeld.

Verklaring NZ: 1♣ bij ons is forcing en dit hebben we gealerteerd. 1♣ kan zwakker zijn met distributie of 
gewoon forcing met diverse handen. De tegenpartij moet na de alert vragen en geen conclusies trekken. Dit 
hebben zij toch gedaan zonder naar 1♣ betekenis te vragen. 3SA redoublet is gealerteerd, niet gevraagd, wel 
doubt showing. OW heeft resultaat aan zichzelf te wijten!!!



Overwegingen Protestcomité: De alerteerregeling schrijft voor dat niet-natuurlijke biedingen gealerteerd 
moeten worden. NZ hebben zich aan die regel gehouden. Het protestcomité heeft naar aanleiding van een 
protest ruim een jaar geleden al aangegeven dat de regeling in haar ogen bij bepaalde biedingen te kort schiet
en deze situatie is daar weer een voorbeeld van. We hebben toen aangedrongen op wijziging van de regels 
voor de interne clubcompetitie om dit soort problemen te voorkomen, maar de TC heeft besloten die 
aanbeveling niet over te nemen. Daarom is er nu geen sprake van een overtreding van de regels door het NZ–
paar en is er dus ook geen basis voor een scorewijziging. Wij handhaven derhalve op dit punt de beslissing 
van de wedstrijdleider. Ook onderschrijven wij van harte de opdracht van de wedstrijdleider aan het NZ-paar 
om voortaan voor aanvang van het spelen te melden dat ze een afwijkende 1♣-opening spelen. 
Hoewel het OW-paar n.a.v. de uitspraak van vorig jaar had kunnen weten dat het protest weinig kans had, 
hebben we besloten het protestgeld retour te geven, omdat het ons de kans biedt nogmaals bij de TC aan te 
dringen op wijziging van de regels. Een aanpassing zoals vorig jaar voorgesteld had dit protest voorkomen.

Wij willen daarom de TC van Star nogmaals verzoeken de alerteerregeling aan te scherpen (in ieder geval 
voor de gehele A- en B-lijn) met regels voor pre-alerts en het ongevraagd annonceren van de betekenis. Ook 
in dit geval zouden alle problemen voorkomen zijn als NZ voor aanvang van de ronde gemeld zouden hebben 
dat ze een forcing 1♣-opening spelen of als de alert op 1♣ vergezeld zou zijn van een opmerking in de trant 
van: 100% forcing.

Montfoort, 12 juni 2013
Samenstelling PC:  Frans Lejeune (voorzitter), Martin Bootsma, Chris ten Kate


