Document: ARB_2016-2017-004

Wedstrijd: Witte Beer 3 – Veurne 2C
Afdeling en Reeks: Liga 3B
Datum: 26 november 2016
Arbitrage op gift 10 (open & gesloten zaal) aangevraagd door beide teams
GIFT 10 : Oost gever, allen kwetsbaar
Eerst werd in de gesloten zaal door Oost 4 +1 gespeeld met de volgende kaartverdeling:
(NZ: Veurne 2C
OW: Witte Beer 3)
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Nadien werd in de open zaal door West 2ZT + 1 gespeeld met de volgende kaartverdeling
(NZ: Witte Beer 3
OW: Veurne 2C)
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Verklaring team A (Witte Beer 3)
Na het spelen bleken de handen van gift 10 gewisseld. Voordeel naar thuisploeg. Kaarten komen
van tafel waar tegenstander NZ speelden (en fout gebeurde).
Verklaring team B (Veurne 2C)
Blijkt na vergelijken van resultaten dat 4 door Oost niet kan zoals de kaarten op dat moment zitten.
Bij controle van de kaartverdeling blijkt dat de NZ en OW handen per ongeluk verkeerd gestoken zijn
na het spelen in de gesloten zaal. Wordt het spel 10 geannuleerd?
Bespreking
Volgens artikel 7.D van de spelregels ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste van gang zaken in de
eerste plaats bij elke deelnemer die gedurende de hele zitting aan die tafel blijft. In principe is dat dus
in de gesloten zaal het OW paar en niet het NZ paar zoals het team A (Witte Beer 3) suggereerde.
Indien echter de kaarten in een verkeerd vak werden gestoken dan zijn alle spelers hiervoor
verantwoordelijk. Namelijk, volgens artikel 7.C van de spelregels dient elke speler na afloop van het
spel zijn oorspronkelijke dertien kaarten te schudden en daarna terug te steken in het vak dat met zijn
windrichting overeenstemt. Dit houdt in dat zowel NZ als OW overtredende partij zijn.
Meestal ligt de oorzaak voor het verkeerd terug steken van de kaarten, bij het niet naleven van artikel
7.A dat voorschrijft dat het bord dat moet worden gespeeld, midden op de tafel wordt gelegd en daar
blijft liggen tot het gespeeld is.
Volgens artikel 87.A is de gift 10 een “onklaar” bord. Er kan geen arbitrale score worden toegekend
gezien de gedeelde verantwoordelijkheid van beide teams.
Beslissing
Op basis van artikel 82.B.2 van de spelregels beslis ik om gift 10 te annuleren.
Na arbitrage wordt de uitslag van de wedstrijd Witte Beer 3 – Veurne 2C 39 – 40 in IMP (in plaats
van 50 – 40) of 15 – 15 in VP (in plaats van 16 – 14).

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 Ruisbroek (Puurs) op 29 november 2016
Robert Ketels
Scheidsrechter aangesteld door de Commissie Wedstrijdleiders

