
Uitspraak inzake protest clubavond Star dinsdag 28 april 2015 

Board: 8  A H 9 6 

W/-  6 4 

  A 8 7 2 

 B 5 4 
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 H 6 5  V 10 9 

 A V 7  H 10 

  V B 8 3 

  7 

  B 4 3 

  9 8 6 3 2 

 

Biedverloop: 

West Noord Oost Zuid 

1 doublet 3 3 

Pas pas …doublet pas 

4 pas pas pas 

 

Resultaat: 4 contract (-420 voor NZ). 

NZ roepen na afloop van het spel de wedstrijdleider. Ze denken dat het bieden van 4 door west mogelijk is ingegeven 
door de denkpauze voorafgaand aan het doublet van oost. 

3 was een invite in harten. 
De wedstrijdleider heeft besloten het tafelresultaat te handhaven. NZ gaan tegen deze beslissing in protest. Ze voeren aan 

dat volgens hen west met zijn gemiddelde hand geen enkele reden heeft om uit 3 gedoubleerd te lopen.  

Dit speelde in de B-lijn. In de B-lijn staat nu zes keer 4 contract en één keer 3 +1. 

In de A-lijn werd vier keer 4 gespeeld, één keer 3 +1, één keer 4 gedoubleerd en één keer is uitgenomen met 4. 
 
Overwegingen protestcomité: 

Het 3-bod van oost was een invite voor de hartenmanche. West heeft na 3 gepast en dat moet toch aangeven dat west 

te weinig heeft om de manche te kunnen bieden. In een parenwedstrijd zal oost nu niet passen op 3 en dan zijn er maar 

twee mogelijke biedingen: doublet of 4. 
De denkpauze voorafgaand aan het gekozen doublet geeft twijfel aan over de juistheid van die beslissing. West mag nu uit 
de voor de hand liggende alternatieven er niet een kiezen die mogelijkerwijs gesuggereerd kan zijn door de denkpauze. 

Ook west heeft nu feitelijk maar twee keuzes: passen of 4 bieden. 
Gezien het verdedigende potentieel van west en het feit dat er vrijwel zeker twee snelle schoppenverliezers zijn, ligt het 

niet voor de hand nu met de westhand alsnog 4 te bieden waar dezelfde speler dat een ronde eerder niet heeft gedaan. 
 

Het protestcomité is dan ook van oordeel dat het bieden van 4 mogelijk is ingegeven door de denkpauze en daarom niet 
toegestaan. 

De beslissing van de wedstrijdleider wordt daarom vernietigd en het resultaat wordt vastgesteld op 3 gedoubleerd min 
twee. Het protestgeld wordt geretourneerd. 
 
Utrecht, 12 mei 2015, 
Frans Lejeune (voorzitter) 
Martin Bootsma 
Niels de Bruin 
Reggie Schouten 


