
Protest De Bruin-Dinkhuijsen 10 december 2013 
 
Spel 26 
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West Noord Oost Zuid 

- - 2SA 3♦ 
? pas pas pas 
 
2SA: 20-21 punten 
 
3♦ is weifelend gealerteerd en uitgelegd als mogelijk DON’T. 
De wedstrijdleider stelt dat het onvoldoende aannemelijk is dat west wel geboden zou hebben 
wanneer zuid geen vierkaart hoog erbij heeft. West weet nu ook 24-25 punten samen en heeft 
gepast. 
Wedstrijdleider laat de score staan. 
 
Verklaring OW: Het 3♦-bod werd uitgelegd als: ‘Ik denk dat het DON’T is’. West besloot daarom te 
passen. Na afloop verklaarde west aan de arbiter dat hij 3♠ zou hebben geboden als het 3♦-bod een 
éénkleurenspel met ruiten was geweest. Daarna zouden OW 4♠ hebben bereikt. 
 
Verklaring NZ: Oost heeft na correctie dat er volgens zuid geen afspraken zijn alsnog gepast. Voor 
west maakt het m.i. niet uit of het DON’T of echt is, hij weet immers dat zij de bovenliggende partij 
zijn. 3♠ is m.i. erg risicovol aangezien de ruitenverliezers/introevers dreigen. Zuid heeft kwetsbaar 
geboden. 4♠ is nu goed omdat oost een singleton ruiten heeft. 
 
Overwegingen Protestcomité: 
De uitleg dat 3♦ DON’T zou kunnen zijn, is onjuist. Het protestcomité denkt echter niet dat de 
onjuiste uitleg de oorzaak is van de slechte score voor OW. Het 3♦-bod maakt het bereiken van de 
schoppenmanche een stuk lastiger wat de betekenis van het 3♦-bod ook is. Dat laat echter onverlet 
dat West wel erg passief is door te passen na het 3♦-bod. Als 3♦ naast ruiten ook nog een andere 



kleur aangeeft, is er misschien wel meer reden om te doubleren dan 3♠ te bieden dan wanneer het 
een éénkleurenspel in ruiten aangeeft. Als zuid een 5-4 verdeling heeft, is niet goed in te zien hoe NZ 
negen slagen gaan halen en een strafdoublet lijkt dan aangewezen. Na een éénkleurenspel in ruiten 
is er misschien iets meer reden om 3♠ te bieden, maar wat ook de betekenis is, pas komt niet in 
aanmerking.  
In het gegeven biedverloop (maar zeker na de correctie) had oost alsnog de kans om een 
heropeningsdoublet te geven en daar is alle reden voor nu oost een singleton ruiten heeft en meer 
punten dan beloofd. Zeker na de correctie komt daarmee de boodschap ook luid en duidelijk over: na 
een tweekleurenspel wil ik wel tegenspelen, maar na een éénkleurenspel wil ik nog wel zelf iets 
spelen. Die extra informatie is voor OW geoorloofd, maar NZ mogen daar geen gebruik van maken. 
Of OW dan alsnog in de manche komen blijft de vraag, maar nu hebben OW zichzelf geen enkele 
kans gegeven. 
 
Beslissing Protestcomité: 
Het protestcomité heeft besloten de score te laten staan. 
NZ krijgen een waarschuwing voor het onjuist uitleggen van de afspraken.  
Eventueel betaald protestgeld gaat retour omdat het protestcomité de waarschuwing aan NZ heeft 
toegevoegd aan de beslissing. 


