
Ereafdeling: Wedstrijd –Squeeze- Phénix van 8/10/2016 

Feiten: zie arbitrageblad opgesteld door de wedstrijdleider van de zitting Herman De wael 

betreffende spel 9. Squeeze gaat in beroep tegen de beslissing van de wedstrijdleider. 

De voorzitter stelt het comité voor en herinnert aan de procedureregels die tijdens de zitting 

moeten geëerbiedigd worden.  

Beroepscomité van 15/10/2016: Zvi Engel (voorzitter), mevrouw Dewasme, Alain Moulart.  

Aanwezige partijen: Steven De Donder  (Squeeze), Hervé Huntz, Damien Calas (Phénix) 

 

Verhoor 

Verslag van de wedstrijdleider 

De wedstrijdleider deelt de feiten mee die gebeurd zijn aan de tafel (zie verslag van de 

wedstrijdleider).  Phénix verduidelijkt dat na het bod van 4♣, tegenstander noord aangaf dat 

het bod van 2♦ niet natuurlijk was.  

Beroep van Squeeze 

Squeeze legt uit dat het nadeel veroorzaakt wordt doordat oost geen 3♠ bood op 3♦, en niet 

door de foutieve uitleg.  

Het comité laat Phénix verduidelijken dat in de situatie waarin oost zich bevindt, hij twee 

mogelijkheden heeft en dat volgens zijn mening 3♠ niet 100% safe is. 

Beraadslaging  

Het comité is van oordeel dat de pas in oost een alternatieve mogelijkheid is, rekening 

houdend met de ontvangen verkeerde uitleg. 

De uitslag van de wedstrijd blijft dus behouden. 

De Waarborg    

Wordt terugbetaald 

 

         Zvi Engel, Voorzitter van het  comité,                                                                                                           



Division d’Honneur : Match –Squeeze- Phénix du 8/10/2016 

Faits : voir feuille d’arbitrage établie par l’arbitre de séance Herman Dewael concernant la 

donne 9. Le Squeeze va en appel contre la décision de l’arbitre. 

Le Président présente le comité et rappelle les règles de procédure à respecter durant la 

séance. 

Comité d’appel du 15/10/2016 : Zvi Engel (président), Madame Dewasme, Alain Moulart.  

Parties présentes : Steven De Donder  (Squeeze), Hervé Huntz, Damien Calas (Phénix) 

 

Audition 

Rapport de l’arbitre 

L’arbitre rend compte des faits passés à la table, (Voir rapports de l’arbitre). 

Le Phénix précise qu’après l’enchère de 4, l’adversaire en Nord lui a signalé que l’enchère 

de 2 n’était pas naturelle. 

 

Appel du Squeeze 

Le Squeeze explique que le dommage résulte qu’Est n’a pas enchéri 3 sur 3, et non de la 

mauvaise explication.  

Le comité se fait préciser par le Phénix que dans la situation où se trouve Est, il a 2 

possibilités et que de son point de vue, 3 n’est pas 100% save. 

 

Délibéré 

Le comité estime que l’enchère de Passe en Est est une alternative possible compte-tenu de 

l’explication erronnée reçue. 

Le résultat du match est donc maintenu. 

La caution    

Remboursée.      

 

           Zvi Engel, Président du comité,                                                                                                           


