
Arbitrage Waregem 1 – Flanders 1   (3 Nat A) van 21 November 2015 

 

Opmerkingen vooraf: 

- de melding werd door de heer Patrick T’Kindt per e-mail gestuurd naar de 

competitieleider op maandag 23 november 2015; een arbitrage dient aangevraagd te 

worden door de (plaatsvervangende) kapitein van een team. Deze melding werd 

doorgestuurd naar de bevoegde wedstrijdleider zonder wedstrijdblad. Daardoor 

ontbraken: 

o resultaat op het spel 

o namen van spelers  

- de melding gebeurde op een arbitrageblad waarop alleen de verklaring stond van Team 

A (Waregem);  

- het document van de melding was door geen van beide partijen ondertekend  

- de email met de melding werd blijkbaar niet in CC naar de tegenpartij gestuurd 

- op vraag van de wedstrijdleider via de competitieleider voor een verduidelijking werd 

alleen gereageerd door Alain Hoogstoel, speler van Team A.  
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Feiten 

 

West (Team B) opent 1ZT met 5 honneurpunten. Team A beklaagt zich over deze bieding. 

 

Het resultaat op het bord wordt niet vermeld. Omdat ook het wedstrijdblad ontbrak, mag 

ervan uitgegaan worden dat Team A niet benadeeld werd op dit bord. 

 

Volgens Team A weigerde de plaatsvervangende kapitein van Team B de melding van de 

psychologische bieding te ondertekenen. Die melding werd twee dagen na de wedstrijd per e-

mail gestuurd naar de competitieleider. 

Team B antwoordde niet op de vraag van de wedstrijdleider voor toelichting van de feiten. 



 

Arbitrage 

De conventiekaart van het paar Y.Campana-W. De Visschere vermeldt voor de opening van 

1ZT 15/16 hp regular distribution 14/16 in 4
th

 hand 

 

Het openingsbod van W. De Visschere is dus een psychologische bieding (Spelregels 

Hoofdstuk I Definities: “Psychologische bieding: een bieding die een grove misleiding 

betreffende honneurkracht of lengte in een kleur beoogt”). 

 

Volgens artikel 40C1 mag een speler afwijken van bekend gemaakte afspraken van zijn partij 

op voorwaarde dat zijn partner niet meer reden heeft om zich van de afwijking bewust te zijn 

dan de tegenstanders. Herhaalde afwijkingen leiden tot impliciete afspraken, die dan deel 

uitmaken van de methoden van het partnership en bekendgemaakt moeten worden in 

overeenstemming met de regelingen voor het bekendmaken van het systeem. 

 

Door het contract van de tegenstanders te dubbelen is het duidelijk dat de opening van 1ZT 

met 5HP een even grote verrassing was voor partner Y. Campana als voor de tegenstanders. 

 

Beslissing 

Het resultaat behaald aan tafel wordt gehandhaafd. 

Het psychologische bod van W. De Visschere (partner Yves Campana) wordt genoteerd en 

kan/zal in de toekomst gebruikt worden als precedent. 

 

Het feit dat Team B weigerde de verklaring van Team A te ondertekenen wordt ter 

behandeling voorgelegd aan de competitieleider. 

 

 

Paul Meerbergen 

 

 


