
Protest clubavond Star dinsdag 2 januari 2018 
 
 

Board: 7 ♠ 10 9 4 2 

Z/Allen ♥ 10 8 3 2 

 ♦ 6 5 

 ♣ 8 6 3 

♠ 8 7 6 5   ♠ V B 

♥ V 9   ♥ A H 4 

♦ A B 10    ♦ H 8 4 3 

♣ A 10 9 7   ♣ H V 5 4 

 ♠ A H 3 

 ♥ B 7 6 5 

 ♦ V 9 7 2 

 ♣ B 2 

  

Biedverloop: 

West Noord Oost Zuid 

- - - pas 

1♣ A pas 1♠ A pas 

1SA A  pas 3SA …. Uitleg gevraagd, pas 

pas pas 

  
Zowel de opening, als het eerste bijbod en de herbieding van de openaar zijn gealerteerd. 
Zuid vraagt niets totdat hij in de derde biedronde aan de beurt is; op dat moment wil hij alles weten 
hoewel de tegenspelers hem er nog op wijzen dat het niet zo’n gelukkig moment is om te vragen. 
Ook geeft zuid toe geen moment overwogen te hebben iets te gaan bieden. 
1♣ kon kort zijn, 1♠ was transfer voor SA en 1SA verplicht met een evenwichtig spel. 

 
Noord start nu een  kleine schoppen en NZ nemen de eerste vier slagen mee. 
Resultaat: 3SA =(-600 voor NZ). 
 
West roept in slag 2 de wedstrijdleider en stelt dat de kleine schoppenstart nu wel erg veel 
gemakkelijker is geworden door al het vragen van zuid. 

 
Beslissing WL: 3SA + 2 door West, gebaseerd op een niet-schoppenstart. 
De wedstrijdleider constateert dat alle andere paren die SA in de westhand spelen een niet-
schoppenstart hebben gekregen op één na en daar werd met schoppentien gestart. 
Na het vragen van zuid op een zeer ongelegen moment heeft noord een uitkomst gekozen die zeer 
wel ingegeven kan zijn door OI en dat is niet toegestaan. Vandaar de scorewijziging/ 
 
NZ maken bezwaar tegen deze beslissing. Ze stellen dat zuid mag vragen om uitleg omdat de 
biedingen gealerteerd zijn. Zuid wilde eerst rustig afwachten, maar na direct 3SA wilde zuid wel 
nadere uitleg, zelfs gezien het feit dat hartenstart bij zijn hand gunstiger lijkt. 
 
Protestgeld is betaald.  



Overwegingen Protestcomité: 
 
Het vragen naar de betekenis van biedingen is een recht van spelers, maar daar moet wel verstandig 
mee omgegaan worden. Vragen op het moment dat gealerteerd wordt, ligt voor de hand omdat je dan 
mogelijk wel een bieding wilt (kunnen) doen. 
 
Als je geen uitleg nodig hebt direct na een alert, behoort het vragen alleen gedaan te worden door 
degene die uit moet komen (om de juiste uitkomst te kunnen selecteren); de partner van degenen die 
moet uitkomen, behoort pas vragen te gaan stellen als de dichte uitkomst op tafel is gelegd. Vragen 
op andere momenten suggereert op zijn minst een interesse in een specifieke uitkomst door partner 
en dat is zeer ongewenst gedrag dat we graag willen uitbannen. 
 
Beslissing Protestcomité: 
 

Het protestcomité heeft besloten de beslissing van de wedstrijdleider te handhaven en het 
protestgeld niet te retourneren.  
 
Montfoort, 30 januari 2018 
Frans Lejeune (voorzitter), 
Martin Bootsma 
Niels de Bruin 
Reggie Schouten 
 
 


