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NZ hadden geen systeemkaart bij zich. 3 werd gealerteerd en na een vraag van oost uitgelegd als ‘Bergen raise’. 

Oost veronderstelde dat dit betekende dat noord 10-12 punten had en besloot daarop te passen. Ook in de uitpas na 

3 vond oost zijn kaart niet goed genoeg voor een bod. 

Na afloop bleek dat OW 5 hadden gemist (zelfs 6 zit er door het gelukkige zitsel in) en bovendien bleek dat het 

3-bod volgens afspraak maar 7-9 punten beloofde. Oost vroeg daarop om arbitrage. Hij stelde dat hij wel in het 

bieden gekomen zou zijn als hij geweten had dat de sterkte 7-9 punten was. De wedstrijdleider vond dat oost wel erg 

passief was geweest en handhaafde het tafelresultaat mede op basis van het feit dat in de A- en de B-lijn geen enkel 

ander NZ-paar had mogen spelen. 

OW gingen tegen deze beslissing in protest. 

Het protestcomité heeft meerdere spelers van Divisieniveau naar hun mening gevraagd. Vrijwel iedereen bood direct 

na 3 ongeacht de exacte puntenkracht die beloofd wordt. De meeste spelers kiezen voor doublet met de bedoeling 

later zo mogelijk nog klaveren te kunnen bieden. Een enkeling biedt zo mogelijk een unsual (4)SA.  

Het protestcomité concludeert op basis van de enquête dat het slechte resultaat van OW vooral ingegeven is door de 

beslissing van oost om met deze hand niet te bieden en niet door de onvolledige uitleg door zuid. Het tafelresultaat 

wordt gehandhaafd. 

NZ krijgen een waarschuwing voor het niet bij zich hebben van een systeemkaart. 

Wel wil het protestcomité er op wijzen dat een systeemkaart verplicht is en dat tegenstanders die ongevraagd aan het 

begin van de ronde overhandigd moeten krijgen. Als een paar de systeemkaart een keer vergeet mee te nemen, rust 

op hen een extra verantwoordelijkheid om er door pre-alerts, alerteren en volledige uitleg voor te zorgen dat er geen 

misverstand kan ontstaan over hun biedingen. NZ komen er deze keer met een waarschuwing van af, maar we 

adviseren de wedstrijdleiders om een volgende keer dat een paar zonder systeemkaart een probleem veroorzaakt 

door een combinatie van geen systeemkaart en onvoldoende of onjuiste uitleg, daarvoor een (automatische) 

procedurele straf te geven van 3 IMPs (of in paren 25% van de top van een spel). 

Het protestgeld wordt geretourneerd. 

 

Montfoort, 17 november 2014 
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