
Protest clubavond 18 maart 2014 
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Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 

- pas 1  doublet 
2  2SA pas 3SA 
Pas 4  pas pas 
Pas 
 
De wedstrijdleider is na afloop door OW geroepen. 2SA is niet gealerteerd. Oost stelt dat hij na een alert 
wellicht nog wel 3  geboden zou hebben en dan is het de vraag of de manche bereikt wordt. Ook vragen 
OW zich af of noord nog wel 4  mag bieden. 
De wedstrijdleider was van oordeel dat noord door het uitblijven van een alert weet dat zuid zijn bod niet 
juist heeft begrepen. Als zuid wel weet dat noord met dit soort handen 2SA kan bieden dan behoort 3SA 
een sterke gebalanceerde hand aan te geven en is pas een optie. Op basis daarvan is besloten een 
arbitrale score te geven op basis van 3SA als eindcontract (drie down). Door de hectiek van de avond zijn 
geen (vergelijkbare) spelers geraadpleegd om deze beslissing te staven. 
NZ gaan tegen deze beslissing in protest. 
 
Verklaring NZ: 

Na het doublet van Zuid weet Noord dat er een hartenfit is, waarschijnlijk zelfs een 5-4 fit. Noord wil 3  
spelen maar biedt bewust 2 NT. Wij spelen voor het eerst, Noord weet dat wij hier geen afspraken over 
hebben en wil ons systeem testen. Hij loopt hiermee bewust het risico dat Zuid past op 2NT 
 
Zuid weet dat hier geen afspraken over zijn en geeft aan het op te vatten als echt. Er is voldoende voor de 
manche en hij biedt 3NT.  
 
Zuid (red: moet natuurlijk noord zijn) biedt nu de kleur waarin hij weet dat er een fit is en biedt 4 . 

 
Oost gaat in protest omdat hem door de verkeerde uitleg de kans is ontnomen om te storen met 3 . Dat is 
in ieder geval wat Oost aangaf aan de tafel. Misschien heeft hij meer argumenten. Hij vraagt zich af of Zuid 
wel zou bieden na 3 . 
 
Zuid wil echter sowieso naar de manche en zou 3  gedoubleerd hebben of 3NT bieden. 
 
Wij begrijpen de correctie naar 3NT -3 niet en vragen dat de score van 4  blijft staan. 
 
Toevoeging OW: 
Oost stelt dat hij bij correcte uitleg van 2SA mogelijk wel 3  geboden zou hebben. Verder heeft hij de hand 
nog op een forum gepost en bijna iedereen past met de noordhand als 2SA wordt gealerteerd en/of 
uitgelegd als iets lebensohl-achtigs. 
 
Overwegingen protestcomité: 
Het protestcomité heeft zelf nader onderzoek gedaan naar de toelaatbaarheid van het 4 -bod. Noord weet 
uit het achterwege blijven van een alert dat zijn 2SA-bod mogelijk niet juist begrepen is. Zuid hoeft in dit 
biedverloop geen vierkaart of zelfs maar een driekaart harten te hebben. Een sterke (semi-)evenwichtige 



hand met een schoppenstop is ook mogelijk. In dat geval is 3SA vrijwel zeker beter dan 4 . NZ stellen in 
hun verweer dat zuid (blijkbaar tijdens het bieden) aangegeven heeft het 2SA-bod op te vatten als echt. Dat 
is voor noord uiteraard ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van gemaakt mag worden. 
Om te kunnen beoordelen of noord op basis van die O.I. geboden heeft of dat het met zijn hand ook zonder 
O.I. opgelegd is om nog te bieden, hebben we een enquête gehouden onder een aantal spelers van 
Tweede Divisieniveau of beter. Elf van de dertien pasten als 2SA iets Lebensohl-achtigs had aangegeven. 
Met de toevoeging dat je in een niet-ingespeeld partnership speelt en dat je daarom niet zeker weet of 
partner het wel begrepen heeft, was er maar één speler extra die 4  bood.  
De conclusie moet daarom zijn dat 4  (mede) ingegeven is door de O.I. en daarom niet is toegestaan. De 
beslissing van de wedstrijdleider om 4  niet toe te staan en een arbitrale score toe te kennen op basis van 
3SA is derhalve correct, maar had onderbouwd moeten worden met een (beperkte) spelersraadpleging. 
Vanwege het feit dat die raadpleging in eerste instantie niet heeft plaatsgevonden zal een eventueel 
betaald protestgeld retour gegeven worden. 
 
Beslissing protestcomité: 

De score op spel 17 wordt vastgesteld op 3SA -3, -150 voor NZ, +150 voor OW. 
 
Utrecht, 9 april 2014 
 
Samenstelling protestcomité: 
Frans Lejeune (voorzitter) 
Chris ten Kate 
Maarten Schollaardt 
 


