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Wedstrijd: Lier 3 – De Teuten 3
Afdeling en Reeks: Liga 2F Datum: 16/11/2019
Opmerking op het wedstrijdblad van thuisteam (Lier 3):

De competitieleider heeft dit ter beoordeling doorgestuurd aan mij, als wedstrijdleider.
Door het secretariaat werden de betreffende systeemkaarten van de spelers van
De Teuten 3 opgevraagd. Ik wil de kapitein nog even danken voor zijn snelle reactie
op de vraag van het secretariaat. Samen met de systeemkaarten, kwam volgende
opmerking mee:
Aanvullende opmerking van Roger Pernet, kapitein van De Teuten 3 via mail
aan secretariaat:
“Lier 3 had ook moeite dat Andre en ikzelf nog klaveren squeeze speelden.
Alle tegenstrevers (ook Lier 3) worden op voorhand gevraagd of ze dit (9-11hp) liever
niet hebben en dan wordt 15-17hp in alle situaties gespeeld.
Vermoed dat dit zelfs niet voorgekomen is vorige zaterdag. Is me alleszins NIET
gemeld door iemand van Lier 3.
Deze opening is wel gangbaar in Nederland en werd herhaaldelijk gepubliceerd in
hun, zeer degelijke, periodieke bridgerevues.
Stopprocedure (gebruiken ze alleen zonder schermen!!!) is pas echt een bron voor
fraude.”

Bespreking
Op de systeemkaart die gehanteerd werd door spelers van De Teuten 3, staat vermeld
in het vak speciale biedingen: “1SA zwak als nkb”. Bij de details op de achterzijde
staat aangegeven: “15 - 17hp, kan met vijf Maj” of “9-11hp gn 5-kaart Maj
balanced”.
Hieruit blijkt duidelijk dat De Teuten 3 een variabele ZT hanteert in Liga 2.
In artikel 15 van het Reglement Viertallen staat dat Liga 2 een competitie van
categorie C is.
In het reglement Biedsystemen vinden we in punt 4.c dat in een competitie van deze
categorie enkel groene en blauwe systemen zijn toegelaten, aangevuld met alle
conventies behalve bruine.
In datzelfde reglement Biedsystemen vinden we in punt 1.a en 1.b de definitie terug
van groene en blauwe systemen. Hierbij staat vermeld dat de opening van 1ZT een
marge mag hebben van hoogstens 2 honneurpunten, vallende tussen 12 en 18 HP.
De afspraak die door team A betwist wordt en die op de systeemkaart staat (de
variabele ZT) wijkt af van de bepalingen van een groen en blauw systeem en is
bijgevolg een rood systeem, dat niet toegestaan is in Liga 2.
Of er al dan niet werd gevraagd dat de tegenstrevers dit liever niet hebben, doet niet
terzake: het mag niet gespeeld worden in Liga 2. De vraag mag zelfs niet gesteld
worden!
Het systeem Klaveren Squeeze is blauw en mag wel gespeeld worden in Liga 2.
Het Reglement Viertallen voorziet voor het hanteren van een niet-toegelaten systeem
zware straffen. In artikel 55 van het Reglement Viertallen lezen we: “Als een paar een
niet toegelaten systeem of conventie gebruikt, dan wordt het team bestraft met 3 VP.
Deze sanctie komt boven op de straf die eventueel voortvloeit uit een arbitrale
beslissing met betrekking tot een gift waarin een onregelmatigheid gebeurde door het
gebruik van een dergelijk systeem of conventie. Het vermelden van het systeem of de
conventie op de systeemkaart volstaat om deze sanctie toe te passen”.
Aangezien op het wedstrijdblad geen melding werd gemaakt van nadeel door het
gebruik van de variabele ZT-opening, is er naast de straf voorzien in het
viertallenreglement geen bijkomende rechtzetting.

Beslissing
In overeenstemming met artikel 55 van het Reglement Viertallen leg ik een straf van
3 VP op aan De Teuten 3 voor het gebruik maken van een niet-toegelaten systeem in
deze wedstrijd.
Verder verplicht ik de spelers van De Teuten 3 die vermeld worden op de
systeemkaart (Bral J. 29754, Cuyvers L. 28300, Heinsma R. 21390 en Pernet R.
12723) om vóór aanvang van de volgende viertallenwedstrijd een aangepaste
systeemkaart door te sturen naar mezelf (martijn@vbl.be) én de competitieleider,
alsook de aangepaste systeemkaart te uploaden op de website van de competitie.
Zolang er geen aangepaste systeemkaart werd bezorgd, mogen de betrokken spelers
niet meer aantreden in een volgende match.
Beide teams kunnen in beroep gaan tegen deze beslissing (zie artikel 63 van het
Reglement Viertallen en hoofdstuk 6.7 van het Huishoudelijk Reglement van de
VBL).
Gedaan te Turnhout op 20 november 2019
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