
Protest clubavond Star dinsdag 28 oktober 2014 

Board: 24  H 2 
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Biedverloop: 

West Noord Oost Zuid 

Mentink De Leeuw Lejeune Vonk 
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Aan het 3-bod gaat een denkpauze vooraf. Dit 3-bod wordt uitgelegd als inviterend, OW vroegen na afloop van het 

spel om arbitrage omdat het 3NT mogelijk beïnvloed is door de denkpauze. De wedstrijdleider vond, na consultering 

van 6 andere spelers die allen zouden passen op 3, dat het bieden van 3NT geen opgelegde actie is en dat het 

3NT-bod mogelijk beïnvloed is door de denkpauze die waarschijnlijk overwaarde suggereert. De wedstrijdleider heeft 

op basis hiervan de score gewijzigd in 3+2. 

NZ gingen tegen deze beslissing in protest. Als argumenten werden aangevoerd dat a) de denkpauze weinig 

informatie bevat over de kracht, misschien dacht zuid na over een 2-bod i.p.v. zijn 3-bod en b) het butler is, c) de 

klavers of de schoppens een slagenbron kunnen zijn in 3NT en d) dat 3 in de verkeerde hand lijkt te zitten en 3NT in 

de goede hand lijkt te zitten, e), de noordhand geen minimum is omdat NZ vaak met 10 punten openen.  

Het protestcomité heeft ook 6 spelers van vergelijkbaar niveau benaderd die, op een speler na, aangeven dat ze 

zouden passen op 3. Het protestcomité besluit op basis van de enquête en de vaststelling van de feiten door de WL 

om de beslissing van de WL te handhaven.   

 

Hoewel er formeel geen reden is tot retournering van het protestgeld, meent het protestcomité dat in dit geval het 

protestgeld geretourneerd behoort te worden omdat de WL en OW familie zijn van elkaar en de schijn van 

belangenverstrengeling vermeden moet worden. Ook heeft het protestcomité sympathie voor argument a) van de 

overtredende partij, maar het protestcomité heeft geen aanleiding om aan de observatie van de WL dat de denkpauze 

waarschijnlijk overwaarde suggereert te twijfelen.  

 

Utrecht, 10 december 2014 

 

Protestcomité: 

Martin Bootsma (waarnemend voorzitter) 

Reggie Schouten 

Niels de Bruin 


