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StepBridge, de Rijdende Rechter en alle vonnissen 
 

Inhoud 

Op pagina 2 begin ik met het vonnis van twee vrienden:  
- jurist en auteur van Bridge op een presenteerblaadje, Joseph 

Amiel, die deze dagen hard werkt aan de 3e druk, én  
- jurist en voormalig collega Gerrit Kramer. 

 

Ik nodigde de ontvangers van de Bridge Training uit mij hun vonnis toe te 
mailen. Ik ontving ruim 70 reacties. Deze mooie lawine start op pagina 4. 

 
Op pagina 27 geef ik de uitspraak van de Rijdende Rechter zelf, 

gevolgd door Mijn visie over deze zaak mét mijn oordeel over de 
uitzending … 

 

 

Op vrijdag 10 mei vond de hoorzitting plaats en op 2 juli de uitspraak, met een 
StepBridger als eiser en StepBridge als gedaagde.  

 

Wat was het probleem? 
 StepBridger A was een paar keer toeschouwer aan een tafel waaraan een 

kennis van hem speelde. Toevallig was aan diezelfde tafel StepBridger B 
een tafelgenoot van die kennis.  

 
 StepBridger B vroeg StepBridger A te vertrekken, omdat hij zich door A 

gestalkt voelde. 
 

 StepBridger A diende een klacht in bij StepBridge omdat hij zich ten 
onrechte beschuldigd voelde van stalking. 

 
 StepBridge voerde daarop een ‘wederzijdse contactbeperking’ in. Die houdt 

in dat A en B niet meer dezelfde tafel kunnen betreden. 
 

 StepBridger A vindt dat StepBridge hem met deze maatregel wegzet als 

stalker. 
 

 StepBridge stelt dat ze ongeveer duizend gevallen per jaar behandelen en 
meent dat met de toegepaste maatregel het probleem voldoende is 

getackeld.  
 

Eis: 
StepBridger A vindt dat het StepBridgebestuur niet zijn 

verantwoordelijkheid neemt en daarom moet worden geschorst ‘en eist 
een bericht op StepBridge waarmee zijn goede naam wordt hersteld. 

 
Uitzending: 

Op 2 juli deed de Rijdende Rechter uitspraak. De volledige zaak is 
uitgezonden op dinsdag 1 oktober, NPO 1, aanvang 22.20 uur. 
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Joseph Amiel: 

 Laat ik uitgaan van de voor StepBridger A (hierna: ‘A’) meest 

gunstige situatie en aannemen dat er geen sprake is geweest van 
hem toe te rekenen met stalking verband houdende strafbare feiten 

zoals vandalisme, mishandeling, laster, smaad of bedreiging, 
waarvan de eerste twee binnen de Stichting StepBridge (hierna: 

‘StepBridge’) sowieso uitgesloten zijn. En ook niet van feiten die op 
zichzelf genomen niet strafbaar zijn maar toch door StepBridger B 

(hierna: ‘B’) als een vorm van stalking ervaren hadden kunnen 

worden, zoals het bespieden, achtervolgen of intensief chatten. 
 

 Tevens neem ik aan dat A niet onder de algemeen aanvaarde 
typologie van de stalker valt: er is geen afgewezen liefde bekend 

tussen hem en B, waardoor hij jegens deze laatste rancuneus of 
wraakzuchtig zou zijn, noch zijn er bij A psychotische verschijnselen 

geconstateerd.  
 

 Dit betekent nog niet dat recht kan worden gedaan aan de eisen van 
A. 

 
 De eerste eis moet ik direct verwerpen. Nog daargelaten de vraag of 

het handelen van het Stepbridgebestuur in die mate tegen de door 
StepBridge vastgestelde en door de leden van deze club per definitie 

aanvaarde regels indruiste, of tegen juridische en/of ethische 

normen die buiten StepBridge gelden, dat de door A geëiste 
schorsing van dit bestuur zich zou rechtvaardigen, staat er immers 

vast dat niet een rechter maar de Straf- en Tuchtcommissie van de 
Nederlandse Bridge Bond bevoegd is om over een dergelijke eis te 

beslissen.  
 

 De theoretische hierboven bedoelde vraag zou ik overigens in 
voorkomend geval ontkennend hebben beantwoord. Het 

Stepbridgebestuur heeft namelijk binnen het kader van zijn 
bevoegdheden, en gelet op alle omstandigheden die gedurende de 

procedure naar behoren werden omschreven en die ik derhalve hier 
verder onbesproken zal laten, correct gehandeld.  

 
 Bij geschillen tussen haar leden dient StepBridge allereerst te 

trachten via diepgaand overleg met en tussen de betrokken 

personen een weg te vinden die naar een beter wederzijds begrip 
leidt en sancties (zoals schorsing) of maatregelen (zoals de nu te 

bespreken ‘segregatie’) vermijdt. Alles in aanmerking genomen, 
biedt de in deze zaak toegepaste ‘wederzijdse contactbeperking’ die 

de StepBridge-software mogelijk maakt een bevredigende oplossing. 
Noch A noch B is als schuldige aangewezen, terwijl ten volle rekening 

is gehouden met een bepaling in de Spelregels voor wedstrijdbridge 
die door veel experts als fundamenteel wordt beschouwd: artikel 

74A, waar in het bijzonder gesteld wordt dat een speler iedere 
opmerking of onnodige handeling zorgvuldig behoort te vermijden 

die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere 
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speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren. Welnu, A 
en B konden elkaar niet meer aan eenzelfde tafel treffen en dus hun 

eigen genoegen of dat van hun tafelgenoten verstoren. 
 

 Dat neemt niet weg dat ik de tweede eis van A gedeeltelijk inwillig. 
Anders dan door A geëist, hoeft StepBridge A’s goede naam 

weliswaar niet te herstellen, nu zij daar geen inbreuk op heeft 
gemaakt. Rekening houdend echter met de wijze waarop A, als 

gevoelige mens, het een en ander heeft beleefd, draag ik StepBridge 

op de volgende mededeling op haar site te plaatsen gedurende twee 
weken vanaf datum dezes: ‘Blijkens een desbetreffende uitspraak 

van de Rijdende Rechter is A ten onrechte door deze of gene binnen 
StepBridge van stalking beticht.’ 

 
 Dit is mijn uitspraak en zo zit het. 

 
Gerrit Kramer: 

Duidelijk is dat in deze kwestie iemand wordt beschuldigd van stalking. Wat is 

stalking eigenlijk? Er dient sprake te zijn van wederrechtelijke, opzettelijke, 
stelselmatige inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer met het oogmerk 

om iemand te dwingen iets (niet) te doen, iemand te dwingen iets te dulden 
of iemand vrees aan te jagen. En dat moet dan ook nog worden of zijn 

bewezen. De beschuldiging van stalking is derhalve een zeer zware 
beschuldiging. In dit geval bevat het bij mij bekende dossier te weinig 

relevante gegevens om vast te stellen of hier daadwerkelijke sprake is 
geweest van stalking. Want het simpele feit dat iemand toeschouwer is op de 

site, is ten enenmale onvoldoende om als stalking te worden aangemerkt. 
Aannemende dat in rechte is vastgesteld dat sprake is geweest van stalking, 

moet worden beoordeeld of een contactverbod is opgelegd. Dan is de vraag of 

het zijn van toeschouwer op de site, al dan niet onder het contactverbod valt. 
Als dat het geval is, zou kunnen worden vastgesteld dat de toeschouwer zich 

moet verwijderen. Als in rechte niet is vastgesteld dat sprake is geweest van 
stalking, kan en mag de beschuldiging van stalking met verwijdering van de 

site niet worden uitgesproken. 
 

Ik ga ervan uit dat zich het een en ander tussen de toeschouwer en de speler 
heeft voorgedaan. Het voegt weinig toe om daar verder op in te gaan. Anders 

moet een eventueel strafdossier op tafel komen en daar is wat mij betreft 
geen behoefte aan. Feit is dat de speler de toeschouwer niet aan tafel duldt. 

Uitgaande van het feit dat de toeschouwerrol een  belangrijk onderdeel is van 
de site en door iedereen wordt beschouwd en ervaren als plezierig, is er geen 

enkele reden om de toeschouwerbutton te verwijderen. Dit wordt alleen 
anders als veel spelers het als onplezierig ervaren dat mensen kunnen 

meekijken. Daar zou onderzoek naar kunnen worden gedaan. Wellicht kan 

StepBridge de mogelijkheid inbouwen dat spelers unaniem kunnen besluiten 
om een toeschouwer weg te drukken. Maar de vraag die hierbij opdoemt is 

natuurlijk of dat niet te ver voert. We zitten in het semi-openbare domein. Je 
weet dat er toeschouwers bij je spel kunnen zijn. Moet je dat dan niet 

eenvoudigweg accepteren? En als je dat niet wilt, moet je dan maar niet 
private domeinen gaan opzoeken? Of wellicht kan Stepbridge twee versies in 
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de markt zetten. Een versie met en een versie zonder toeschouwers. Dit 
uiteraard voor zover daar vraag naar is.   

 
StepBridge had in deze geen maatregelen moeten of mogen treffen. De 

beschuldiging van stalking is een zeer zware beschuldiging. Daar mag buiten 
het strafrecht niet op worden geacteerd. StepBridge had met partijen om de 

tafel moeten gaan om te pogen tot een vergelijk te komen. En als dat niet 
mogelijk was gebleken, hadden partijen zelf een beslissing moeten nemen. 

Het inschakelen van de webbeheerder is als spelen op de tribune, wat een 

conflict alleen maar verergert. Het voorval blijft vervelend, zeker voor de 
speler, maar ook voor de toeschouwer. Onverkwikkelijk en in het openbare 

domein nagenoeg onoplosbaar.   

 

 
De ontvangen (ruim 70) vonnissen: 

 

Overweging:  
Als stepbridger B dat verzoek op een nette manier brengt, kan stepbridger A 

best met de gevoelens van B rekening houden zonder de zaak niet op de spits 
drijven. 

Uitspraak: Het bestuur blijft aan en probeert A duidelijk te maken dat het 
niet om zijn goede naam gaat. 

Henk 

 

Meekijken is toegestaan en Bridgespeler "B" moet zich niet aanstellen en 

zulke rare dingen vertellen. 
De klacht van Ä" bij stepbridge is terecht, ga niet naar huis met een 

ontevreden gevoel. 
Met een wederzijdse contact beperking maakt stepbridge zich er wel 

makkelijk vanaf, er wordt gehoor gegeven aan de beelden van "B" zonder 
enige reden, laat "B" eens kijken naar zijn eigen gevoel voor dat zij/hij een 

ander in een verkeerd daglicht zet. 
StepBridge gaat achter de ideeën van "B "staan wat in mijn ogen niet 

correct is. 

Ook al gaat het duizend maal per jaar zoals het gaat, dat is geen juiste 
maat. 

Eis: StepBridgebestuur, dient zijn verantwoordelijkheid zeker te nemen en 
de naam van Ä" te zuiveren een verstandig woord naar  speler "B" is zeker 

op zijn plaats. 
Mensen maken fouten dat is bekend ! Na het zuiveren van de goede naam 

van Ä" en het toespreken van "B" is een schorsing niet nodig er komt nu 
een betere manier om dat geklier aan te pakken. 

Laat de mensen met feiten komen en anders hun mond houden. Er ontstaat 
door gezwam en gedram ontzettend veel leed. 

Koos 
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1) Is er voldoende onderzoek geweest door Stepbridge? 

2) Zijn er meer klachten van B over A bij Stepbridge ingediend? 
3) Zo nee, dan stel A in het gelijk. Dit is mijn uitspraak en daar dien je het 

mee te doen.  

Ton 

 

Als Rijdende Rechter stel ik StepBridger A in het gelijk. Echter het 
schorsen van het StepBridgebestuur is een te zwaar middel. Wel moet 

het StepBridgebestuur de “wederzijdse contactbeperking” opheffen en dit 

besluit aan de leden mededelen, waardoor de goede naam van 
StepBridger A wordt hersteld. Dit is mijn vonnis en daarmee is de kous 

af! 
Peter 

 

Je geeft niet genoeg informatie. Goed we doen het er mee. 
De rijdende rechter gaat het bestuur niet schorsen. Afhankelijk welke 

informatie de rijdende rechter nog krijgt verwacht ik dat er een Salomons 
oordeel worden geveld. 

Hans 

 

Ik lees al heel lang met plezier al je berichten. 

Volgens mij is dit de eerste keer dat ik op één van je berichten reageer. 
Puur op de feiten afgaand vind ik dat Stepbridge correct heeft gehandeld.  

Tussen de regels lezend heb ik het idee dat er (veel) meer speelt. De beide 
stepbridger kennen elkaar niet, hebben elkaar niet elders op stepbridge 

ontmoet waar iets uit de hand is gelopen of zo? Het lijkt erop dat beiden erg 
“heetgebakend” reageren. 

René 

 

Vind het ver gezocht dat stepbridger B zich gestalkt voelde, dat gevoel zou 

meer slaan als de kennis van stepbridge A dat voelde. 
Van mij mag stepbrider A best bij zijn kennis gaan kijken als toeschouwer. 

 
Heb zoiets zelf meegemaakt mijn “stalker”en ikzelf hadden onenigheid gehad 

in club buiten step en die kwam steeds bij mijn tafel op step  kijken en 
maakte algemene opmerkingen naar de tafel over mijn spel. Na contact met 

stepbridge is mijn step naam destijds iets verandert. Kwam weer aan mijn 
tafel en maakte opmerkingen dat ik die en die wel zou zijn. later vroeg die 

persoon het via een prive bericht en heb daar op geantwoord “weet niet wie U 

denkt dat ik ben maar die persoon ken ik niet en ben ik niet” Heb daarna 
geen last meer gehad. 

Joke 
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Wat een bijzondere casus! Ik ga beslist kijken. 

Tja .... 
Ik moet het doen met beperkte informatie. Ik neem aan dat er tussen de 

Stepbridgers A en B eerdere voorvallen zijn geweest.  
Mogelijk onaangename discussies, woordenwisselingen aan de Stepbridge 

bridgetafel. 
 

Ik vind dat het Stepbridgebestuur een besluit tot “wederzijdse 

contactbeperking” pas kan nemen na hoor en wederhoor van beide 
partijen. Uit die hoor en wederhoor moet informatie voortvloeien waarop 

het Stepbridgebestuur in redelijkheid zijn besluit kan baseren.  
 

Wanneer Stepbridger A en B elkaar niet kennen, er vooraf niets is 
voorgevallen, B ongemotiveerd A beschuldigt van stalken en B zijn 

beschuldiging – daar naar gevraagd door het Stepbridgebestuur- niet kan 
onderbouwen, dan zou het besluit van het Stepbridgebestuur niet voldoen 

aan het beginsel dat een besluit gemotiveerd moet zijn. Het besluit zou 
dan nietig moeten worden verklaard. De goede naam van A moet worden 

gezuiverd. 
 

Ik acht het echter waarschijnlijker dat het Stepbridgebestuur wél beschikt 
over relevante informatie. Een besluit tot “wederzijdse contactbeperking” 

is dan proportioneel en effectief. Een rechter zal zo’n besluit marginaal 

toetsen. En de eis waarschijnlijk afwijzen. 
 

De eis om het Stepbridgebestuur te ‘schorsen’ vind ik sowieso een 
vreemde. A wil het besluit van tafel en zijn naam gezuiverd. Schorsing 

van het bestuur (als de Rijdende Rechter dat al kan?) helpt hem niet. 
 

Enfin, er vanuit gaande dat het Stepbridgebestuur beschikt over 
relevante informatie voor een gemotiveerd besluit, wijs ik de vordering 

af. 
Huub 

 

Volgens mij is een van de hoofdtaken als ik aan tafel geroepen wordt:  
verzamelen van feiten, ofwel: wat is er allemaal gebeurd, gezegd, gedaan 

etc. 
Naar analogie hiervan: op basis van de gegeven informatie heb ik veel te 

weinig materiaal / feiten in handen om welk oordeel ook te kunnen vellen. 
Net als in het programma: eerst maar eens een hoorzitting organiseren en 

zien wat beide partijen over de situatie / elkaar / henzelf  naar voren 
brengen. 

Dit is mijn uitspraak, en zo is het. 

 
Jan 
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Ik speel al heel wat jaartjes op step heb zelf wat van dit soort zaken 

aangemeld en altijd het idee dat step er serieus naar kijkt. 
 

stalken op step vind ik een moeilijk onderwerp. 
Step faciliteert het volgen van spelers van de ene naar de andere tafel en 

je kunt ook contacten aanmaken die je altijd makkelijk kunt vinden op 
step. Een stalkingovertreding kan ik me niets bij voorstellen. 

Dan moet de programmatuur van step op de schop. 

 
Het volgen van iemand op step, zonder commentaar te leveren, is geen 

overtreding van de stepregels. Wanneer iemand mij verzoekt te 
vertrekken zou ik dat wel doen. Ik zou wel de steparbiter melden dat er 

iets raars aan de hand is. 
Maar de laatste jaren, na invoering van Quickstep zijn dit soort zaken 

bijna niet meer aan de orde. Op de tribune is het altijd redelijk rustig. 
 

Verder zijn uitspraken van steparbiter niet openbaar, er is geen naming 
en shaming. Ik vind het oordeel van de steparbiter vooral pragmatisch, 

de kemphanen worden gescheiden.  
 

Ik vind niet dat je van de steparbiter cq het stepbestuur meer kan 
verwachten dan dit. 

 

Mijn oordeel er vanuit gaande dat er in de log geen rare dingen staan dat 
het stepbetsuur in gelijk word gesteld. 

 
Peter 

 

Stepbridge is redelijk openbaar. Niemand hoort daar weggezet te worden 
als stalker. Dat is niet netjes en hoort ook niet zo door stepbridge 

benoemd te worden. 
Ik vind dat stepbridge nederige verontschuldigingen hoort aan te bieden 

en stepbridger B te vragen / gebieden zich bij een andere groep aan te 
melden. 

Dit is MIJN uitspraak en daar moeten ze het mee doen 😂 

Marijke 

 

Ik ga zeker kijken. 

 
StepBridger B is in mijn ogen te gevoelig. Als je meedoet aan StepBridge 

weet je op voorhand dat er toeschouwers zijn. Vergelijk het met een 
voetbalwedstrijd tussen Ajax en PSV. 

Er kan in die zin geen sprake zijn van stalking. Ook omdat nergens is 
beschreven dat StepBridger A opmerkingen tijdens het spelen maakt. Het 

enige wat A doet is meekijken: toeschouwer. A houdt zich aan de regels. 
De aan A opgelegde straf moet daarom van tafel. Het bestuur hoeft niet af te 

treden en wat mij betreft hoeft er ook geen rectificatie op StepBridge 
geplaatst te worden. 

Jur 
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Jammer van het gebruik van het woord "Stalker" wat e.e.a. op de spits drijft, 

maar: 
 Artikel 76 sub A punt 1: de toeschouwers zijn onderworpen aan het toezicht 

van de wedstrijdleider, in dit geval Stepbridge. 
Dus staat Stepbridge in zijn recht om een toeschouwer te gebieden de tafel te 

verlaten. 
  

Artikel 76 sub B punt 4: De aanwezigheid van de toeschouwer stoort de 

speler en dus mag de speler de toeschouwer verzoeken de tafel te verlaten. 
Het hoe en waarom van het storen hoeft de speler niet uit te leggen. Hij 

stoort hem. 
  

Hoe om te gaan met het "gestalkt worden" vind ik wat moeilijker. 
Stepbridge naar speler: Neem dat "gestalkt worden" terug; houd het er op 

dat de aanwezigheid van de toeschouwer je stoort. 
Dat is genoeg om de toeschouwer van de tafel weg te krijgen. 

  
Stepbridge naar toeschouwer: Speler neemt "gestalkt worden" terug, maar 

vindt je aanwezigheid aan tafel voor hem storend. 
De speler hoeft daar geen verdere uitleg voor te geven. Verzoek tot verlaten 

van tafel blijft staan. 
  

Ik ben benieuwd naar de antwoorden en de meningen van jou, van de 

rechter, en van andere antwoorders. 
Aad 

 

De eis van StepBridger A, dat het StepBridge bestuur niet zijn 

verantwoordelijkheid neemt en daarom moet worden geschorst, en eist een 

bericht op StepBridge waarmee zijn goede naam wordt hersteld, zou ik niet 
toekennen. 

Argumenten: 
- Het bestuur neemt wel degelijk een verantwoordelijkheid, zij nemen een 

besluit (op grond van de gegeven informatie), dus om een schorsing 
vragen is niet aan de orde 

o Dit besluit zou overigens in strijd met hun eigen regels kunnen zijn 
als StepBridge “openbaar toegankelijk” is. Het zichtbaar aanwezig 

zijn op de tribune wil nog niet zeggen dat iemand daar speciaal zit 
voor een deelnemer. 

- Het uitspreken van een wederzijds contact verbod is een veel neutralere 
uitspraak dan een beschuldiging van stalking, dus die uiting hoeft niet 

hersteld te worden 
- Als Stepbridger A echt van bridgen houdt zou het net toestaan van het 

bezoeken van een tafel met B geen probleem hoeven te zijn, tenzij A er 

toch meer mee van plan is. Dan lijkt mij het wederzijdse contactverbod 
een mooie werkbare oplossing. Het bestuur wordt immers geacht – 

rekening houdend met alle belangen – ook tot een werkbare situatie te 
komen. 

Ben benieuwd wat de uitspraak is. 
Cees 
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Overwegingen: 

- stepbridger A heeft geen beschuldigingen geuit maar alleen gevraagd hem 
tegemoet te komen 

- stepbridge heeft geen beschuldigingen geuit of erkend maar alleen een 
praktische oplossing getroffen om een situatie te beëindigen die betrokkenen 

niet samen konden of wilden beëindigen 
 

De rechter wijst daarom alle eisen af. 

Dick 

 

Naar mijn idee is de maatregel van Stepbridge, op basis van de voorgelegde 
gegevens, te kort door de bocht. Ik denk dat Stepbridge eerst wat zaken had 

moeten onderzoeken. Waar komt dat idee van stalken bij B vandaan? 

Waarom is A niet vertrokken op verzoek van B? 
 

Waarom heeft Stepbride de maatregel niet duidelijk gemotiveerd? 
Is de goede naam van A met deze maatregel beschadigd? 

 
Ik denk persoonlijk dat de maatregel geen stand kan houden; de eis dat 

daarom het bestuur van Stepbridge geschort moet worden vind ik 
overtrokken. Of Stepbridge een bericht moet plaatsen kan ik gelet op het 

bovenstaande niet goed beoordelen. 
Johannes 

 

Ik vind de interpretaties van A overtrokken emotioneel, vooral zijn zienswijze 
op de afhandeling door het Bestuur. Wel mis ik wat hardere bewijzen, via 

observatie, van stalkend gedrag, waardoor de genomen maatregel wat meer 
ondersteuning zou kunnen krijgen. Ik zou zeker nu de maatregel handhaven, 

niet vanwege geleverd bewijs, maar ter voorkoming van escalatie en A 
opdragen, zijn gedrag in dezen onder professionele begeleiding te evalueren. 

Jacques en Marian 

 

Speler mag gewoon meekijken 

Patricia 

 

Laat beiden een andere gebruikersnaam nemen. 

Stepbridge kan vast wel hun gebruikersnamen (laten) aanpassen. 
Henni  

 

Als lid mag je altijd toeschouwer zijn. Je moet natuurlijk wel geen op- of 
aanmerkingen maken. 

Virginie 

 

Stalking kun je alleen aantonen door een dossier over een langere periode ter 

inzage te geven. 
Zonder dat dossier is een oordeel imho onmogelijk. 

Jan 
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Stepbridger B is onbeschoft. Hij had stepbridger A kunnen vragen te 
vertrekken zonder hem stalker te noemen. 

Stepbridger A heeft een veel te kort lontje. Hij mag best tegen B mopperen, 
maar moet de zaak niet zo hoog opspelen. 

Stepbridge heeft groot gelijk met de wederzijdse contactbeperking. 
Nu A schorsing van het bestuur verlangt slaat hij helemaal door. Hij moet zelf 

geschorst worden. 
Bouke 

 

Dag Rob, niet te filmen..., paranoïde...? 
Ik kan geen oordeel vellen zonder A en B in de ogen te hebben 

gekeken en aan de tand gevoeld. 
Jan 

 

Ik ben het niet eens met de eis. 
Ik vind het besluit van stepbridge een goed besluit 

EriC 

 

Mij valt op, dat ik niet lees,  dat beide partijen gehoord zijn door het 

Stepbridgebestuur. Dat lijkt mij een eerste vereiste. 
Vreemd vind ik ook, dat B zich gestalkt voelde, maar ik lees niet, dat hij dit al 

eerder had laten blijken aan zowel  aan A , als aan het Stepbridgebestuur. 
Het bestuur maakt zich er wel makkelijk van af “ waar er twee kijven, hebben 

er twee schuld” 

Wel erg kort door de bocht. 
M.i. wordt A onrecht aangedaan door deze handelwijze van het bestuur en zal 

het besluit, wat A betreft, terug gedraaid moeten worden. Excuses lijken mij 
terecht. 

Tevens zal het bestuur B erop moeten aanspreken, dat een beschuldiging niet 
klakkeloos  - zonder aanvoering van bewijs ( data etc. die het bestuur kan 

verifiëren )  - gedaan mag worden. 
Een waarschuwing is hier dan op zijn plaats; dergelijk gedrag mag je niet 

accepteren. 
Jan 

 

Schijnbaar kennen A en B elkaar uit het verleden. A noch B worden hier 
weggezet als stalker. Ik weet niet in hoeverre Stepbridge heeft bemiddeld 

tussen A en B om de kou uit de lucht te halen. 
Vonnis zal zijn dat Stepbridge duidelijk is geweest om wederzijds 

contactbeperking op te leggen zonder een dader/slachtoffer aan te wijzen.  
Jan  

 

Volgens mij is toekijken gewoon een van de mogelijkheden op Step. 
Ben je daar niet van gediend, ga dan bijvoorbeeld op BIC spelen. 

Ik vind dat de naam gezuiverd dient te worden, de speler gewoon toegestaan 
moet worden om waar dan ook mee te kijken, maar het schorsen van het 

bestuur gaat mij veel te ver. 
Gerard 
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Als ik de rijdende rechter zou zijn, dan zou ik diegene die Stepbridge nu 
aanklaagt geen gelijk geven.  

Stepbridge deelt ook zwaardere straffen uit bij ergere gevallen. Hier is een 
goede maatregel getroffen voor de persoon die zich gestalt voelt. Stepbridge 

had ook die andere Bridger kunnen schorsen. Naar mijn mening heeft deze 
maatregel ook geen verder strekkende nadelen voor beide partijen.  

De eis die de aanklager oplegt vind ik zeer ver van de realiteit. Waarom moet 
het bestuur geschorst worden?  

Zijn naam zuiveren begrijp ik, maar ik denk dat hij al veel aan zijn kerfstok 

heeft hangen als hij dit wilt. Niemand ziet de gevolgen van deze maatregel, 
dat zit alleen in zijn hoofd.  

Marlon 

 

Als lid van Step-bridge weet je dat als je gaat spelen er aan jouw tafel 

toeschouwers kunnen komen die zelfs chatberichten kunnen plaatsen. 
Zolang een toeschouwer geen onbehoorlijke chats plaatst (zoals opmerkingen 

over jouw bieden of afspelen) dan kun je niet spreken van stalken. 
Mocht een toeschouwer negatief commentaar leveren op het bieden en spelen 

dan is een verzoek om van tafel te gaan gerechtvaardigd en is het bestuur 
van Step-bidge gerechtigd een contactverbod op te leggen. 

Dit is mijn mening en daar zul je het mee moeten doenJ 
Thijs 

 

Dit is kleuterschool live. 
Stepbridge hoeft geen verdere stappen te doen te gek voorwoorden. 

Of allebei schorsen. 
Joost 

 

Op basis van de hier verstrekte gegevens is het onmogelijk te beoordelen of 
er daadwerkelijk sprake is van stalking. 

Als de rijdende rechter het hiermee moet doen zou ik A van alle blaam 
zuiveren. 

Pieter 

 

Mijn uitspraak zou zijn dat de eiser in het ongelijk zou worden gesteld en wel 

om de navolgende drie feiten: 
Artikel 76 B4 

Een toeschouwer mag op geen enkele wijze een speler storen. 
Artikel 76 A1 

Toeschouwers in de speelruimte zijn onderworpen aan het toezicht van 
de wedstrijdleider conform de bepalingen van het toernooi. 

Artikel 76 C2 
Het bondsbestuur en toernooiorganisatoren kunnen specificeren hoe ze 

omgaan met onregelmatigheden veroorzaakt door toeschouwers. 

Mia 

 

Deze mensen verbieden ooit nog Bridge te spelen. 
Hans 
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Mijn vonnis, 

A heeft zich nooit over B uitgelaten of opmerkingen over B kenbaar gemaakt, 
deswege kan je niet spreken van stalken, het alleen maar vaak meekijken 

valt niet onder stalken. 
De organisatie grijpt dus onterecht in en zal dit weer recht moeten zetten. 

Tijdelijke rechter Ton. 

 

Mij lijkt dat het StepBridgebestuur een verstandig besluit heeft genomen, en 

niet te hoeft worden geschorst, dan wel verplicht om een bericht op te stellen 
waarin de goede naam van speler A wordt hersteld. SBB heeft tenslotte A niet 

van stalken beticht, en de interpretatie dat het besluit van SBB dat zou 
inhouden lijkt me geheel voor rekening van A. Het voert misschien wat ver 

om A zowel als B van verdere deelname aan het stepbridgen uit te sluiten, 

dan wel beide heren 30 dagen op water en brood achter gesloten deuren te 

plaatsen, maar het zou mijn sympathie wel hebben 😊. 

Leendert 

 

Ik heb zelf ook veel onsportiviteit bij stepbrigde gezien en mijn vonnis is 

Stepbridge niet meer op het internet 

Jan 

 

Allereerst ga ik a.s. dinsdagavond natuurlijk kijken. Ik ben heel benieuwd. 
Ik heb zelf nog nooit ingelogd bij Stepbridge maar als Stepbridge 

toeschouwers toelaat, moet stepbridger B niet piepen over een frequent 

meekijken door toeschouwer A.  
Vonnis :  

 Stepbridger B zal in het vervolg het regelmatig meekijken door 
eenzelfde toeschouwer moeten aanvaarden. 

 De uitspraak van wederzijdse contactbeperking door het 
stepbridgebestuur moeten beide partijen accepteren. 

 Stepbridge hoeft dit vonnis niet te herroepen. 
Dit zou ik logisch vinden. 

Gerty 

 

Alvorens ik een oordeel vel, neem ik kennis van de chat na het bridgen. Staat 

daar iets in waardoor A, B  beledigd of denigrerende opmerkingen maakt, dan 
geef ik B gelijk en mag A niet meer aan zijn tafel. Wanneer A zijn mond heeft 

gehouden en niets heeft gedaan, waar door B zich ongemakkelijk zou kunnen 
voelen, geef ik A gelijk. 

Theo 

 

Uit de gegevens blijkt niet dat hier sprake is van hinderlijk volgen of ernstig 

lastig vallen, ergo stalken is niet van toepassing. 
Stepbridge moet de naam van speler A zuiveren. Schorsen van het 

stepbestuur is niet van toepassing. 
Toon 
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Leuke kwestie, die past in het vakje ‘verdraagzaamheid’ .  

Helaas zijn er heel wat bridgers die daar wat zichzelf betreft het 
voorvoegsel ‘on' voor mogen plaatsen. 

Zelf bridge ik elders om reden dat ik graag anoniem speel en ik ook niet hoef 
te weten tegen wie. 

 
De mensen die bij Step spelen, kunnen naar ik meen volgens duidelijke 

vooraf bekende regels verwachten dat er bekende en onbekende  

spelers en kijkers aan hun tafel komen. 
 

Om die reden alleen al vind ik dat het weg (laten) sturen van een kijker niet 
zou moeten kunnen, tenzij de persoon in kwestie zich niet aan de 

regels (van fatsoen?) houdt. Dat de weggestuurde persoon daarover 
gepikeerd is hangt dus af van zijn gedrag dat eraan vooraf ging.  

Wanneer dat correct was, is de sanctie overdreven. Als speler weet je dat er 
kijkers kunnen zijn en dat heb je te accepteren. Wie daarbij voor 

het woord stalken kiest, is m.i. wel erg snel op de teentjes getrapt. 
 

En als de sanctie terecht was, moet de gesanctioneerde niet zeuren. Als 
beheerder van de site heb je nu eenmaal de lastige taak een kwestie 

op te lossen en die lijkt mij in dit geval een goede. Helaas zijn beledigde 
personen zelden tevreden met een vonnis.  

Zou dat een leeftijdskwestie zijn? 😉 

Elke  

 

Deze vind ik verregaand, speel ook op step, daar gebeurt zeer veel. 

Heb ook al meegekeken, maar doe dit niet erg vaak, als je dat stalken vind, 
vind ik dit kinderachtig en vergezocht, je weet dat dit mogelijk is, moeten ze 

maar waterdicht maken, gesprekken kun je volgen, personen weet je naam, 

als je meekijkt kun je evt skypen, of bellen, step is op zich al een farce!!! 
Weet dat een echtpaar eens 6 mnd geschorst is omdat ze beiden apart een 

toernooi meespeelden, woonden in zelfde huis, deze sanctie?? 
Ze spelen toch niet voor geld op step, waarom dan zo kinderachtig?? 

speler A heeft voor mij niets misdaan, stepbridge moet standje krijgen, en 
speler A is niets te wijten. 

Gemma 

 

Als B niet wil dat A meekijkt moet dat kunnen, hoe te recht of onterecht die 

wil ook is! 
Prima reactie van Bestuur. Als A dit niet bevalt moet hij zijn deelname aan 

Stepbridge beëindigen. 
Fred Titulaer 

 

Ik vind dat het Stepbridgebestuur als zij niets meer heeft dan wat jij hier 
aangeeft (stepbridger A heeft niet deelgenomen aan chatcontact mbt het 

spel) voorbarig een contactverbod oplegt. 
Tevens vind ik dat stepbridger A kinderachtig doet en een rechtzetting op 

stepbridge is nmm niet aan de orde. 
Henk 
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Typisch probleem van ego's en gevoeligheden. 

Dan heb je een Salomons oordeel nodig. 
 

Stepbridge stelt zijn systeem beschikbaar en zal iedere deelnemer, speler of 
toeschouwer, een plezierige beleving willen laten ervaren. 

Als speler B zich vreselijk stoort aan toeschouwer A is dat feit alleen al 
voldoende voor Stepbridge om het oordeel van "wederzijdse 

contactbeperking" uit te spreken. 

Stepbridge hoeft daarom ook niet te onderzoeken of speler B gelijk heeft.  
De eis van toeschouwer A moet afgewezen worden. 

 
Dit is mijn oordeel, en daar moet je het mee doen. 

Cor 

 

Hier begrijp ik echt niets van: het gaat toch allemaal anoniem? 

Hoe kan je dan gestalkt worden? 
Is B niet een beetje overgevoelig? 

Kan hij zichzelf terugtrekken als hij ziet dat A meekijkt? 
Ik zou de verantwoordelijkheid bij B laten en A ongemoeid laten. 

Juut 

 

Het is weer fraai. De RR moet beoordelen of het bestuur van Step in 

redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Daartoe moet de RR 
weten wat de overwegingen van het bestuur van Step zijn geweest. Daarover 

is niets gegeven. 
Ik kan dus geen mening hebben tenzij ik moet aannemen dat dit blanco zijn 

betekent dat het Stepbestuur de zaak niet of nauwelijks inhoudelijk heeft 
onderzocht. In dat geval zijn we snel klaar en is het Stepbestuur de sigaar. 

Jos 

 

Als er toestemming is om toeschouwer te zijn op stepbridge kun je een spel 

meekijken en heeft het niets met stalken te maken. 
1e reactie van mn man wat een zeikerd ( sorry ) Zijn er regels dat je geen 

toeschouwer mag zijn? 
Wel een ernstige eis om het bestuur te schorsen. 

Het bestuur probeert m.i. de boel slechts te sussen. 
Aline 

 

Ik zal het programma waar jij aan meedoet terugkijken, lijkt me interessant. 
Wat mij betreft heeft het Stepbridge bestuur een verstandige beslissing 

genomen met het wederzijds contactverbod. De verhouding tussen A en B is 
volledig verziekt. Waarom blaast die A zo hoog van de toren? B heeft een 

"gevoel" van stalking, dat lijkt me te weinig om er verder eisen aan te 

verbinden, er is toch geen formele beschuldiging?  Ik vind dat het bestuur 
adequaat gehandeld heeft en zou de eis afwijzen.  

Ka 
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Ik wijs beide eisen af. 
Enerzijds lijkt het erop dat het bestuur een sanctie oplegt gebaseerd op een 

klacht van B waar feitelijk A alleen gebruik maakt van zijn recht om toe te 
kijken. Voor deze sanctie zou B zijn klacht verder moeten onderbouwen, dit 

lijkt wel erg kort door de bocht. 
Deze uitspraak wordt niet gepubliceerd, dus door zo’n heisa te maken zorgt A 

zelf voor zijn reputatieschade. Het bestuur neemt wel degelijk zijn 
verantwoordelijkheid, misschien iets te snel. Het is niet aan de rechter een 

bestuur te schorsen om die reden, maar aan de ALV (ik neem aan dat 

stepbridge een vereniging is). 
Overigens maar dat is misschien niet relevant krijg ik stellig de indruk dat B 

wel degelijk een punt heeft, dit is wel heel narcistisch gedrag van A. 
Paul 

 

Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid wél genomen. De eis om het 
bestuur te schorsen wordt daarom niet ingewilligd. 

 
Als kibbitzen is toegestaan kun je ook niet van stalken spreken. Dan moeten 

ze kibbitzen maar niet toestaan. 
 

Of je specifieke mensen moet verbieden ergens te kibbitzen vind ik lastiger. 
Maar in het geval van Stepbridge niet onredelijk. Ik kan met de beslissing wel 

leven.  
 

Moet er een zuiveringsbericht komen? Neen, de man (?)  is niet publiekelijk 
weggezet als stalker.  

André 

 

Geen verbod op het toeschouwer zijn van A.  Echter bij meer dan 5 x 

aanwezig zijn als toeschouwer bij bepaalde persoon, zou toestemming 
gevraagd moeten worden. Zo niet: verdwijnen. 

Conny 

 

Ik benijd stembridger A zowel als B. Als je werkelijk niets anders hebt om je 

druk over te maken dan ben je vast een heel gelukkig mens. Zonder verdere 
informatie over eventueel onderling uitgewisselde berichten zie ik niet in 

waarom Stembridger A beschuldigd moet worden van stalking. Ik denk dan 
haal je schouders erover op en houd je aan het contactverbod, maar formeel 

denk ik dat hij/zij in zijn/haar recht staat. Ik zou dus vonnissen dat het 

bestuur de naam van stembridger A moet zuiveren. Pfffffff.......... 
Irma 

 

Ik mis de achtergrondinformatie waarom “StepBridger B zich door A gestalkt 

voelde”. Zonder dat is het voor mij onmogelijk tot een vonnis te komen. 

Ingeborg 

 

A heeft gelijk. 
Hij kijk alleen maar, en begaat geen overtreding. 

Joke 
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Ik zou eerst eens aan Stepbridge vragen:  

1) hoe vaak A daadwerkelijk bij B aan tafel is geweest? Die data is 
beschikbaar.  

2) welke interactie er tussen A en B is geweest? Bijv.: Heeft A commentaar 
geleverd? Heeft B eerder verzocht hem uit de weg te blijven? 

3) wat is het toeschouwerpatroon van A? 
4) wat staat er in de algemene voorwaarden / reglementen over de rechten 

van spelers mbt het moeten toestaan van kibitzers? 

5) heeft Stepbridge de aanklacht nader onderzocht en zo ja, in hoeverre? 
6) wat is het verschil tussen de genomen maatregel en wanneer een speler 

zelf een andere speler blacklist? 
 

Maar zonder deze data: 
A) een speler die zich ongemakkelijk voelt heeft deze normaliter het recht 

kibitzers te weigeren.  
B) er is een groot verschil tussen iemand een stalker noemen (ontoelaatbaar) 

en zeggen dat jij je gestalkt voelt (toelaatbaar). Zoals de feiten worden 
gepresenteerd is door B geen overtreding begaan.  

C) is A na het verzoek te vertrekken ook vertrokken? Als A is gebleven is dat 
verwijtbaar.  

D) er is duidelijk sprake van onverdraagzaamheid tussen beide spelers.  
 

Oordeel: 

De maatregel van wederzijdse contactbeperking is een passende maatregel 
en gelet op punt A ook zeker goed houdbaar. Het ongenoegen van B is 

daarvoor voldoende grond. Afgezien daarvan is het voor een organiserende 
instantie, wanneer daar mogelijkheid toe is, en die is er, wijselijk om ruziënde 

partijen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Spelers hebben ook zelf de 
mogelijkheid andere spelers te blacklisten.  

 
Stepbridge heeft nergens A beschuldigd en ook niet impliciet. Een situatie 

praktisch op lossen is een prima oplossing. Stepbridge moet een organisatie 
draaiende houden en is op geen enkele wijze verplicht de onderlinge 

gevoelens van leden op te lossen.  
 

Mogelijk had Stepbridge dat laatste beter kunnen communiceren, maar bij 
gebrek aan dossier kan daar weinig over gezegd worden. Ook had Stepbridge 

het beste de statistische data kunnen aanleveren, maar het is ook begrijpelijk 

dat dit gezien de grootte van de organisatie en de belasting die dat oplevert 
niet gebeurd is. Er zullen dagelijks voorvallen zijn.  

 
A wordt dus in het ongelijk gesteld zonder dat hiermee enig oordeel over 

stalkgedrag wordt uitgesproken. B heeft feitelijk zonder opgaaf van reden het 
recht om A als kibitzer te weigeren.  

 
B moet zich er ook van bewust zijn dat deze uitspraak hem niet het recht 

geeft A af te schilderen als stalker. Dat zou laster zijn. Een dergelijke 
uitspraak moet onomstotelijk bewezen kunnen worden.  
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Mijn persoonlijke ervaring is dat Stepbridge klachten serieus onderzoekt en 
mensen niet klakkeloos gelijk geeft.  

 
Op basis van de gepresenteerde feiten is dit mijn oordeel en daar zult u het 

mee moeten doen.  
 

P.S. Ik kijk geen TV dus hoop dat je tzt zelf ook het echte oordeel even laat 
weten.  

Erik 

 

Ik zou de volgende vragen stellen: 

 
- Hoe vaak is A toeschouwer geweest bij B en hoe vaak is A toeschouwer. 

- Als A toeschouwer bij B is geweest speelde zijn kennis dan ook. 

 
In het huidige verhaal kan ik geen redelijke reden bedenken om B maar een 

beetje gelijk te geven.. 
 

Staat in de regelementen dat een speler mag verzoeken een toeschouwer te 
weigeren ( een speler mag je tenslotte ook weigeren) dan was dit probleem 

niet voor de rijdende rechter geweest. 
 

Mijn uitspraak zou zijn : De steporganisatie moet haar regelementen 
aanpassen. De eis van A zou ik niet honoreren. 

Henk  
 

PS Wel een stukje PR voor Stepbridge. 

 

Stepbridger A in gelijkstellen.Bestuur moet geschorst worden. 

Wim 

 

Bij Stepbridge is het toegestaan mee te kijken als toeschouwer. Ik vind dat 

StepBridger B schromelijk overdrijft door te denken dat hij gestalkt wordt. 
Mijn vonnis zou zijn dat StepBridger A in een bericht op Stepbridge wordt 

gerehabiliteerd. Echter het is onnodig dat het hele bestuur opstapt, want die 
hebben deze maatregel genomen om van dit “gezeur” af te zijn. 

Monica 

 

Antwoord op Stalking: Voor dat moment zou ik contactbeperking opleggen, 

want iedereen moet onbevangen, ontspannen kunnen spelen, Daarmee was 
voor mij de kous af. 

Maria 

 

A Had uit eigener beweging de tafel als toeschouwer moeten verlaten, 

kennelijk voelde hij dat niet aan, toen hem gevraagd werd om de tafel te 
verlaten had hij direct de tafel moeten verlaten. De beslissing om hen een 

contactbeperking op te leggen was correct. 
Joop 
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Een apart geval! 

Ik vind dat A "overgevoelig" is. Van stalking kan geen sprake zijn omdat dit 
een toevallige samenloop van omstandigheden is en geen voortdurende 

herhaling. 
Dat B zich tegen deze maatregel verzet vind ik terecht: stalking  is zeker niet 

bewezen en hij krijgt ten onrechte de zwarte piet toebedeeld. 
Ik vind niet dat het stepbridgebestuur moet worden geschorst, wel vind ik de 

eis gerechtvaardigd van B om "eerherstel" te krijgen. Iedereen mag een fout 

maken maar moet deze herstellen als dat kan. Zou het bestuur hier niet op 
reageren dan is een eventueel vervolg mogelijk.  

Bovendien vind ik dat A best een reprimande mag krijgen over zijn opstelling!  
We hebben artikel 74 toch ook niet voor niets in onze spelregels staan? 

Helaas ben ik dinsdag avond verhinderd, maar ben zeer benieuwd! 
Hans 

 

Ik zie het als het spelen aan één echte tafel. Kan ik dan vragen aan één 
kibitzer om niet mee te kijken? Ik dacht van wel! 

Martien 

 

Ik heb geen stepbridge, maar ik vind het belachelijk dat de handen van de 

tegenspelers in beeld staan. 
 

Ik ben benieuw wat John Reid hier op te melden heeft. 
Ik ga er van uit dat je gelijk krijgt. 

Ga zeker kijken. 
Belinda 

 

April is voorbij anders zou het een ‘1 april grap’ kunnen zijn, waar je ons mee 
confronteert. 

 
Gedachtengang 

1. Ik heb niet de indruk dat A zich misdraagt. 
2. Als dat wel zo zou zijn, dan heeft B een punt. 

3. Als A zich niet misdraagt vind ik het verzoek van B wat ver gaan. 
4. Omgekeerd gaat A erg ver, door te eisen het Stepbridgebestuur te 

schorsen 
 

Mijn conclusies: 

1. Zowel A als B komen mij voor als vrij principiële, misschien zelfs wat 
heetgebakerde personen. 

2. Tenzij het zonneklaar is dat een der partijen zich misdraagt, en die 
indruk heb ik niet, vind ik de beslissing van het Stepbridgebestuur 

elegant. Het bestuur kan zich niet mengen in onderlinge 
onaangenaamheden van spelers als het niet heel helder is, wie de 

eventuele overtreder is van bepaalde regels. 
De oplossing is elegant omdat beide spelers nu gewoon kunnen blijven 

bridgen en elkaar niet meer tot last zijn. Het is geen keuze voor de een 
dan wel de ander. 

Steven 
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Ik ben heel erg benieuwd 

Ben al vanaf begin lid van stepbridge en het is niet meer te vergelijken met 
de 1e jaren 

Net zoals de maatschappij verhardt is dat ook bij stepbridge 
Vandaar dat ik over algemeen alleen de toernooien speel met vaste partners 

Dus ook met toernooi geen blind date meer 
Ik ben heel erg benieuwd naar de uitspraak 

Malou 

 

Als er een kennis van je op die tafel speelt is het toch leuk om mee te kijken, 

ik deed dat ook bij jou maar zonder commentaar te geven. Dan is er niets 
aan de hand lijkt mij. 

Riet 

 

StepBridge voerde daarop een ‘wederzijdse contactbeperking’ in. Die houdt in 

dat A en B niet meer dezelfde tafel kunnen betreden. Hierbij sluit ik mij aan. 
Karin 

 

Ik neem aan dat Stepbridger B de boodschap niet privé heeft gestuurd naar 
A. Dan hebben de spelers aan tafel en mogelijke eventuele andere 

toeschouwers aan die tafel, de boodschap kunnen lezen. Dat de term 
“stalken” is gebruik vind ik ongepast en onbegrijpelijk als je die term gebruikt 

tegen een “kennis". Dat A een bericht op Stepbridge eist om zijn goede naam 

te zuiveren, vind ik een onbegrijpelijke en onredelijke eis. Dat het 
Stepbridgebestuur niet zijn verantwoordelijkheid zou nemen, daar ben ik het 

volstrekt mee oneens.   
 

P.S. Ik ben al vanaf het begin lid van Stepbridge, maar door het gedrag op 
Step speel ik daar alleen nog af en toe met een bekende. In het begin vond ik 

het leuk om ook eens met anderen als bridgepartner te spelen, maar door het 
ongevraagd les krijgen van bridgers en nog meer de manier waarop, maakt, 

dat ik daar geen plezier meer aan beleef. Dat het m.i. spelers zijn, die zelf 
blijk geven weinig bridgekennis te bezitten, is op z’n minst verrassend te 

noemen. Dat het Stepbridge bestuur er alles aan doet om ongepast gedrag 
aan tafel aan te pakken, vind ik lovenswaardig. Dat het bestuur zich daarmee 

moet bezig houden en is eigenlijk te gek voor woorden. Hulde aan het 
bestuur. Voor mij verdienen zij een “Hans Kreijns”-award. 

Jan 

 

Beide eisen afwijzen. 

Het bestuur heeft een juist besluit genomen door A en B niet aan 1 tafel te 
laten spelen. 

Anton 

 

Ik wil eerst weten of uit de bestanden van Stepbridge blijkt dat er inderdaad 

sprake was van stalken. 
Ad 
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Mijn mening: 

Stepbridge heeft een standaard maatregel genomen als de ene persoon de 
andere persoon niet wenst te ontmoeten, 

 
Stepbridge heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot "het 

stalken", er zijn geen beschuldigingen geuit door Stepbridge. 
 

Er is geen toelichting/bewijs geleverd voor de stelling dat Stepbridge haar 

verantwoordlijkheid niet heeft genomen. 
 

Eis wordt afgewezen. 
Jac  

 
PS ... (nog) geen step-bridger. 

  

Ik ben jarenlang lid geweest van Stepbridge zowat vanaf de oprichting. 
Sinds vorig jaar ben ik eraf gegaan vanwege een belachelijke beslissing van 

de Steparbiter. 
De vraag over A en of B speler is eigenlijk overbodig,  

1e Heeft B het verzoek aan A publiekelijk gedaan, zo ja, dan heeft B deze 
 toestand aan zichzelf te danken. Je kunt op Stepbridge ook privé berichten 

versturen aan de belanghebbende zodat alleen belanghebbende dit kan 
lezen.  

Je kan op Stepbridge een lijstje maken met wie je de voorkeur of niet geeft, 
aan de hand van cijfers, Je kunt zelfs 3 spelers op Stepbridge uitsluiten om 

met jou op de zelfde tafel ingedeeld te worden.  
Als je deze mogelijkheden negeert op Stepbridge krijg je al snel dit soort 

gedoe.  

Het is duidelijk dat de Steparbiter het kool en geit-principe hanteert, door 
lering in het verleden, zodat niemand afscheid neemt van Stepbridge. 

Ik zou als Steparbiter vragen aan A en B om zich vooral in te spannen met 
bridgen, geen tijd te verspillen met dit soort geneuzel! 

Piet 

 

Een leuke casus. 

In artikel 76a2 staat dat de toernooiorganisatie via  een reglement kan 
voorschrijven hoe een toeschouwer zich moet gedragen. 

Heeft Stepbridge zo’n reglement? 
Indien ja dan bepaalt het reglement  of wederzijdse contactbeperking 

opgelegd kan worden. 
 

In artikel 76B4 staat dat een  toeschouwer op geen enkele manier een speler 
mag storen. 

Blijkbaar stoort speler B zich aan de aanwezigheid van speler A. De vraag is 
niet of zijn aanwezigheid storend is, maar speler B voelt zich gestoord. 

 
Bij een live bridgewedstrijd vraagt een toeschouwer of hij achter een speler 

mag plaats nemen. Hoffelijk gedrag.  Als je dat als speler niet prettig vindt 

kan je dat weigeren (heb ik weleens gedaan, werd daar heel zenuwachtig 
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van ). 
In dit geval weigert speler B toestemming om achter hem plaats te nemen. 

Mijn vonnis: StepBridgebestuur heeft dit prima opgelost. Eis wordt niet 
toegewezen. 

3k. 

 

Interessante kwestie. In een speelzaal zou ik als arbiter gaan kijken wat het 

reglement aan mogelijkheden biedt. Ik kom dan vanzelf bij artikel 76 
terecht. 

In 76B4 lees ik 'Een toeschouwer mag op geen enkele wijze een speler 

storen.' 
 

Mijn eerste vraag aan de organisatie van StepBridge zou zijn waarom 
überhaupt wordt toegestaan dat er toeschouwers aanwezig zijn bij een live 

gespeelde wedstrijd op Stepbridge. Er zijn voldoende technische 
mogelijkheden om de toeschouwers naar zojuist gespeelde spellen te laten 

kijken, in het natuurlijke tempo waarin die gespeeld zijn (inclusief 
denkpauzes, uitleg van biedingen,...). Daarmee voorkom je bijvoorbeeld 

overtredingen van 76A2 (geen communicatie), zeker nu de toeschouwers 
hier meer mogen dan in 76B1 (inzien van slechts een hand) bepaald is. 

 
Het had voldoende moeten zijn als Stepbridger B aan Stepbridger A had 

verzocht de virtuele tribune te verlaten. Een hoffelijke stepbridger had daar 
zonder meer gehoor aan gegeven. Het is jammer dat, zo lees ik de feitelijke 

weergave van stappen, het accent is komen te vallen op de beschuldiging 

van stalking. Naar ik aanneem is die beschuldiging op dat moment bekend 
bij de vier spelers en bij de toeschouwers, niet verder.  

Vervolgens hebben zowel A als B dit kenbaar gemaakt bij de organisatie. 
 

Uit de weergave is niet duidelijk hoe Stepbridge dit besluit gecommuniceerd 
heeft. Heeft zij daar slechts de twee betrokkenen over geïnformeerd, heeft 

zij daar de hele Stepbridge-gemeenschap over geïnformeerd, is dit op de 
voorpagina van de website gezet, zodat de hele wereld hier kennis van kan 

nemen? En, ook niet onbelangrijk, wat is er gecommuniceerd. Het zou in 
mijn ogen een groot verschil zijn of er wordt aangegeven dat er een 

wederzijdse contactbeperking is ingesteld (iets dat kennelijk zo'n duizend 
keer per jaar gebeurt), of dat er daarbij duidelijk is ingegaan op het aspect 

van (vermeende) stalking. 
 

Artikel 76A2 en 76C2 bieden vanuit de bridgeregels mogelijkheden om het 

gedrag van toeschouwers te reguleren. 
 

De spelregels van Stepbridge ([https://www.stepbridge.nl/spelregels/]) 
bieden (artikel 12.1) de mogelijkheid dat gebruikers andere gebruikers 

aanspreken op hun gedrag. Ook kan dit (zie artikel 10.1) voorgelegd worden 
aan de StepBridge arbiter De voorwaarden van Stepbridge 

([https://www.stepbridge.nl/voorwaarden/]) 
bieden via artikel aldaar de mogelijkheid om een sanctie op te leggen.  

Dit kan ook een andere sanctie zijn dan een algehele ontzegging van korte of 
langere duur, bijvoorbeeld deze wederzijdse contactbeperking. 
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Het verzoek van Stepbridger A bestaat uit twee delen: 

* Schorsing van het Stepbridgebestuur wegens het niet nemen van zijn 
verantwoordelijkheid 

* Herstel van de goede naam door middel van een bericht op Stepbridge 
 

Mijn uitspraak zou erop neerkomen dat het bestuur gehandeld heeft binnen 
de daartoe gestelde regels. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de 

rust in de speelruimte te handhaven. Daarmee heeft het bestuur de 

verantwoordelijkheid genomen die het had moeten nemen. 
Onduidelijk is of er door Stepbridge de indruk is gewekt dat er sprake is van 

stalking. Nu een dergelijk bericht niet is aangetoond door Stepbridger A, is 
er voor de Stepbridge-organisatie geen reden om een dergelijk bericht te 

plaatsen. 
Nu er niet is gevraagd om opheffing van de wederzijdse contactbeperking, 

zie ik geen reden om daarover een uitspraak te doen. 
 

Ik kijk uit naar de uitzending, hoop dat die snel beschikbaar komt (sommige 
clubs spelen op dinsdagavond competitie). 

Ronald 

 

Gelet op datgene wat als toelichting en info door je is geschreven, vind ik dat 

klager A tegemoet moet worden gekomen. Door het bestuur is kennelijk 
zonder enige hoor of wederhoor een besluit genomen in het nadeel van A.  

Deze moet in haar/zijn eer worden hersteld.  
Nico 

 

Allereerst dienen we te weten of A commentaar gaf op het scherm. Als niet 
dan zie ik geen reden voor B om ook maar iets te eisen. Zijn de echte namen 

van de toeschouwers bekend bij iedereen? 
Mijn antwoord: B moet niet zeuren. A doet immers niets...behalve toekijken. 

Leo 

 

A heeft naar mijn inzien gelijk. 

Mag geen invloed hebben op mijn “vonnis”, maar ik vind speler B een erg 
onaangenaam persoon. 

Loek 

 

Als ik je beschrijving lees lijkt het me een vreemde zaak.  

 Een lid van het platform kijkt bij wedstrijden - dat is normale 
functionaliteit van het platform. 

 Een ander lid van het platform wil die persoon niet bij zijn wedstrijden 
laten kijken. Dat vind ik vreemd. Kennen ze elkaar? Is er eerder iets 

voorgevallen tussen hen?  

 Zou de organisatie StepBridger X weren alleen omdat StepBridger Y 
een klacht indient? 

 Heeft de organisatie hoor- en wederhoor toegepast om duidelijk te 
krijgen wat er aan de hand is? Of is er een soort 'standaard' 

behandeling in dit soort gevallen, omdat de mankracht ontbreekt om 
alles op een nette wijze uit te zoeken? 
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Ik kan me voorstellen waarom StepBridger A geweerd wordt van bepaalde 
tafels alleen maar omdat hij toekijkt. Ik zie niet in wat hij daarmee verkeerd 

doet. De spelregels stipuleren expliciet dat iedereen aan mag schuiven (zie 
hieronder). Het wordt wellicht anders als StepBridger A zich is gaan 

bemoeien met de spelers en het spel. Maar een dergelijke actieve interventie 
lees ik niet terug. Daarmee komt het beschreven geval neer op "je gezicht 

bevalt me niet" en dat lijkt me geen reden voor weigeren van toegang. 
 

In de spelregels lees ik in artikel 5.1.1 Bezoekers en toeschouwers hebben 

geen toestemming van spelers of tafelbeheerder nodig om aan tafel te 
mogen zitten. 

 
Ingeval van misdragingen (die ik in de toelichting niet waarneem...) geldt 

5.1.2 Wanneer bezoekers of toeschouwers zich misdragen, is het aan de 
tafelbeheerder toegestaan om deze te verwijderen. De tafelbeheerder dient 

dit direct na afloop van het spelen te melden aan de StepBridge arbiter, via 
het klacht-over-speler-formulier. 

 
In artikel 9 van de voorwaarden van StepBridge staat --in geval van een 

overtreding, waarvan ik nog moet zien of die begaan is--: "Bij overtreding 
van de spelregels en/of voorwaarden zal StepBridge meestal eerst uitleggen 

wat van u wordt verwacht, en volstaan met een waarschuwing." 
 

Dit alles lees ik niet terug in de beschrijving. Kortom: is er iets aan de hand 

wat we niet weten? Zo niet, dan vind ik dat de organisatie StepBridge 
vreemd handelt, zich op zijn minst niet houdt aan de eigen voorwaarden en 

dat StepBridger A zijn bewegingsvrijheid terug moet krijgen. 
Ben benieuwd naar het vervolg... 

Ronald 

 

Zonder de stalker gehoord te hebben lijkt me deze maatregel niet juist! 

Ina 

 

Een wonderlijke situatie. Als ik het goed heb begrepen, moeten Stepbridger 

A en B elkaar kennen althans in het verleden onenigheid met elkaar hebben 
gehad. Dit "oud zeer" wordt nu via Stepbrige voor de rijdende rechter 

uitgevochten. Een belachelijke zaak. 
Ik vind dat Stepbridge in deze volkomen in hun recht staan om een 

wederzijdse contactbeperking in te voeren. Dit is nog mild. Ik zou beide 
spelers de verdere toegang tot Stepbridge ontzeggen onder restitutie van 

het teveel betaalde lidmaatschapsgeld.  
Ik zit vrij veel op Step omdat bridge een ontzettend leuke sport is. Wat er 

soms voorbijkomt is met geen pen te beschrijven. Spelers die zonder de 
partners of tegenstanders te kennen ongefundeerde uitspraken doen. Je zou 

er bijna rode oortjes van krijgen. Ze hebben kennelijk nog nooit van art. 74 
(jouw stokpaardje) van de spelregels gehoord. Daarom beperk ik mij veelal 

tot het spelen van "bekende" stepbridgers. En dat lijkt mij niet de bedoeling 
van bridge op internet. 

Tom 

 

https://www.stepbridge.nl/spelregels/
https://www.stepbridge.nl/voorwaarden/
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Om dit soort toestanden zie je me NOOIT meer op Stepbridge! Wat een 

kleinzielig gedoe en ethervervuiling 
Maar op de eerste plaats zou ik beklemtonen dat Stepbridger A absoluut niet 

stalkt!  
Vervolgens: handhaaf die contactbeperking want tussen die twee zal het nooit 

meer goed komen. 
Paul 

 

Stepbridge A mag gewoon toekijken mits er geen commentaar word gegeven 
tijdens het spel. 

Stepbridge hoeft niet geschorst te worden . 
Jos 

 

Een keer toeschouwen in geen stalking echter als dit doelbewust vaker 
gebeurd KAN speler B aan het Bestuur vragen om speler A te verzoeken de 

tafels van B te mijden. 
Pas als A weigert hieraan te voldoen zijn hardere maatregelen te overwegen 

waarbij geldt: 

Waarom vindt B dat A niet mee mag kijken ??? 
Gedraagt B zich irritant ?? 

 
De gegevens geven geen uitsluitsel daarom : 

Val elkaar niet lastig met zaken die de spelvreugde verminderen . 
Spreek dat met elkaar af en zorg ervoor dat het Bestuur niet hoeft op te 

treden. 
Als A en/of B zich hieraan niet houden zal het Bestuur passende maatregelen 

nemen waarbij royement tot de mogelijkheden behoort 
Gerard 

 

Mij lijkt -alles overwegende- dat “de communicatieknip” door Stepbridge niet 
gerechtvaardigd was. 

Het begrip stalking lijkt me niet van toepassing. Ik lees niet dar er 
“vervelende” opmerkingen in de chat gemaakt zijn. 

Het alleen maar aanschuiven aan een tafel als kibitzer (hoe vaak dan ook) is 
toch geen stalking. 

Ik hoop dat bridge (mooie sport) zo uit de verf zal komen. 
Guus 

 

Het zou wenselijk zijn als stepbridge minder star werd met arbitrage. 
Er zijn zeer vervelende mensen op step die meer werk maken van arbitrage 

dan van een fatsoenlijk spelletje bridge. Na 3 spelletjes mag je al weer weg 
dus ik zou zeggen get over it! 

We zijn allemaal volwassen mensen en laten ze het zelf maar uitzoeken en 

niet 
kinderachtig overal arbitrage bij halen. Op step is het incasseringsvermogen 

erg klein. 
Er wordt van elke scheet een donderslag gemaakt en krijg je dit soort 

excessen. 
Wellicht heeft het step bestuur dan meer tijd om een ander  systeem te 
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bedenken of anders dat vreselijk quickstep er uit te gooien. 
 

Ik vindt dit probleem wat bij de rijdende rechter terecht komt eigenlijk te 
zielig voor woorden. 

Stalken, waar gaat het over??? 
Ik zou me doodschamen om zo de publiciteit te halen. 

  
Ik heb al meerdere keren gevraagd of ze meer werk wilden maken van  

de grote verschillen in niveaus om die te verkleinen door in lijnen te spelen. 

Als je geen vaste spelers hebt, zoals jij, is het bijna niet meer te doen, het is 
vreselijk achteruit gegaan sinds de invoer van Quickstep. 

Voorheen had je de gelegenheid om een tafel te zoeken met je eigen niveau 
dat is nu helemaal weg. 

 
Verder is stepbridge een soort ondoordringbare vesting, er is geen naam, 

geen gezicht te vinden op de site wat ik ook geen pre vindt, je communiceert 
altijd met anonieme mensen. 

De uitspraak is volgens mij in Step zijn voordeel of heb ik het mis? 
Stepbridge heeft geen wedstrijdelement en heeft daarom geen arbitrage 

nodig 
De mensen moeten zelf maar wijs genoeg zijn om sommige dingen 

maar te laten passeren  
De meeste spelen toch quickstep, bij de competitie zijn volgens mij 

weinig tot geen problemen, 

En daar ben je na 3 spelletjes weer weg dus wat maak je je druk. 
Cora 

 

Leuk dat u onze lezers-mening vraagt. Ik voel mij wel een beetje te 

onervaren om zinvol mee te kunnen praten, maar gok er toch maar op dat u 

het interessant vindt om diverse reacties te krijgen. 
 

Allereerst wat jammer dat een leuk potje bridge op zo’n nare manier 
eindigt/uit de hand loopt. Ik heb geen ervaring met stepbridge en bridge nu 

net 5 jaar, dus ook nog niet zo lang. Dat chatten lijkt mij helemaal niet fijn, 
tijdens het spel. Opbouwende kritiek en tips na het spel lijken mij leerzaam. 

Blijkbaar gebeurt het chatten niet altijd even hoffelijk, gezien de vele 
meldingen aan het bestuur. 

 
Mijn uitspraak zou zijn: geacht bestuur, zoek dit uit. Een onterechte 

beschuldiging van een misdrijf verdient een rechtzetting. Een terechte 
beschuldiging verdient mogelijk schorsing van stepbridger A. Zowel 

stepbridger A als B zullen hun verhaal moeten toelichten. Schorsing van het 
bestuur is wat mij betreft niet aan de orde, ik ga er van uit dat de 

bestuursleden (vrijwilligers net als bij ‘echte’ bridgeclubs?) hun best doen om 

het bridgen voor iedereen op een fijne manier te laten verlopen.  
 

Wanneer stepbridger B zich gestalkt voelde, dan zou dat betekenen dat 
beiden eerder met elkaar te maken hebben gehad. Een eerste virtuele 

ontmoeting kan immers geen stalken zijn. Daar zou ik duidelijkheid over 
willen hebben. Wanneer er geen eerdere contacten zijn geweest, dan is 



26 

 

‘stalken’ mogelijk als misplaatst ‘grappig’ bedoeld. Stepbridger B zou zich 
hiervoor dan moeten verontschuldigen, stalken is immers een misdrijf. 

Omdat stepbridger B ook aan stepbridge meldt zich gestalkt te voelen, lijkt 
mij een misplaatste grappig bedoelde opmerking niet meer aan de orde.  

Op de site van de politie (https://www.politie.nl/themas/stalking.html) lees 
ik: 

“Stalking is iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor die 
persoon zich in zijn of haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Ook 

het opzettelijk en structureel lastigvallen op internet is stalking. 

Stalking (in de wet ‘belaging’ genoemd) is een misdrijf. Sinds 2000 
kent Nederland een speciale anti-stalkingswet. Die is bedoeld om 

stalkers aan te pakken. Tachtig procent van stalkers zijn mannen die 
vrouwen belagen, maar gestalkt worden door een vrouw is niet minder 

ernstig of zorgwekkend. Stalken verstoort het leven van het slachtoffer, 
soms voor maanden of zelfs jaren. Iedereen heeft het recht om met 

rust gelaten te worden. Als u wordt gestalkt, hoeft u dat niet te 
accepteren.”  

Een verzoek aan het bestuur om zich hier over te buigen vind ik niet raar. 
Om dan direct over schorsen van het bestuur te beginnen lijkt mij met de 

beschikbare gegevens een overdreven reactie. Om je als bestuur te beroepen 
op wel 1000 meldingen per jaar vind ik in dit geval, een mogelijk onterechte 

ernstige beschuldiging, niet goed.  
 

Ik heb in de arbitreerwijzer gelezen over toeschouwers en hoffelijkheid. Ik 

weet niet hoe de arbitrage bij Stepbridge gaat. Misschien had een arbiter 
tijdens deze situatie of achteraf kunnen voorkomen dat dit zo uit de hand is 

gelopen.  
Ik kijk uit naar de uitzending! 

Hiljet (ruim een week geabonneerd op uw nieuwsbrief) 
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De uitspraak van de Rijdende Rechter 
 
De Rijdende Rechter stelde onder andere vast dat: 

 
- stalken een strafbaar feit is en daardoor een ernstige beschuldiging; 

- StepBridge het meest recente incident onderzocht en constateerde dat sprake 
was van een conflict maar geen schuldige kon aanwijzen; 

- dat de eiser StepBridge verwijt, niet te willen onderzoeken of de 
beschuldiging van stalken terecht was. Eiser vindt dat extra noodzakelijk 

omdat StepBridge eerder zou hebben gesteld dat het ingestelde 
contactverbod een sanctie zou zijn; en een sanctie is volgens de eiser de 

erkenning van een strafbaar feit; 
- StepBridge geen nader onderzoek deed, en aan de hand van het 

geconstateerde conflict het contactverbod oplegde; 

- in de correspondentie de term sanctie niet is teruggevonden; 
- het contactverbod – niet kunnen inloggen aan een tafel waar de ander al 

heeft ingelogd – een te lichte maatregel is om als sanctie te worden 
gekwalificeerd. 

 
Beslissing 

Volgens de Rijdende Rechter is het aan StepBridge om de veiligheid van de 
StepBridgers te waarborgen en heeft het zijn voorkeur dat een nader 

onderzoek had plaatsgevonden. 
Hij beslist dat het door StepBridge ingestelde contactverbod rechtmatig is en 

wijst daarom het verzoek van de eiser af.  
 

 

Mijn (Robs) beleving … 
 
Vooraf 

Bridge is een spel met een bijzonder negatieve uitstraling naar nog-
niet-bridgers. Wie nog nooit met bridge te maken had, kan meestal 

zonder na te denken drie redenen bedenken om daar niet aan te 
beginnen:  

1. Veel te moeilijk spel om te leren, én als je bridge eindelijk begrijpt 
en speelt, moet je alle kaarten onthouden. 

2. Spel voor ouwe mensen. 
3. Je mag niet praten/lachen tijdens het spel.  

 
Dan is het geweldig als deze totaal verkeerde vooroordelen op tv 

worden opgeblazen. En dat kan, door de aanval en verdediging te 
doorspekken met het vele leuks dat bridge te bieden heeft. Door met 

begrip en empathie om te gaan met de eiser, zullen de nog-niet-

bridgende kijkers het gevoel krijgen dat zelfs bij een ernstig verschil 
van inzicht het toch leuk kan zijn om erbij te horen. Ook een beetje 

ontwapenende humor kan veel goed doen, ondanks de ernst van de 
beschuldiging. En een vleugje zelfkritiek van StepBridge kan evenmin 

kwaad.  
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Kijk ik als voormalig communicatie adviseur te kritisch?  
Ik stel vast dat bridge de media niet (meer) haalt. Van de uitstekende 

resultaten tijdens de WK in China werd vrijwel niets gepubliceerd. Vaste 
bridgerubrieken in kranten en tijdschriften zijn vervangen door sudoku 

en/of advertenties. Alleen negatief nieuws, zoals valsspelen in de 
bridgetop, haalt de kranten, of een ‘rel’ bij StepBridge de tv. 

 
Als bridge dan een keer op tv komt, waarom dan niet vooraf een korte 

heldere intro in elkaar draaien van wat bridge aantrekkelijk maakt voor 
de nog-niet-bridgers? In nog geen twee minuten kun je de bedoeling en 

uitdaging van ons mooie spel uitleggen. En vervolgens in nog geen 
minuut kun je laten zien hoe mooi het is om dat ook op wedstrijdbasis 

te kunnen spelen vanuit je huis- of hobbykamer. Helemaal perfect voor 

bridgers die de deur niet meer uitkunnen of –willen. Zo’n korte uitleg is 
ook in het belang van de kijkers. 

 
Mijn visie over de uitspraak van de Rijdende Rechter 

‘Een nader onderzoek raadzaam vinden en het ingestelde contactverbod 
toch als rechtmatig beoordelen’, roept bij mij de vraag op waar dan de 

grens ligt van wel of geen onderzoek. Vooral omdat ook de Rijdende 
Rechter vaststelde dat stalking een ernstige beschuldiging is van een 

strafbaar feit, zou je verwachten dat déze zaak in ieder geval een 
uitgebreid vooronderzoek vereist.  

 
Mijn advies als deskundige 

Een bridgeclub is een verzameling mensen die graag met en tegen 
elkaar bridge speelt.  

 

Zodra een conflict tussen twee spelers zodanig oploopt dat het 
genoegen van de andere tafelgenoten en/of bezoekers wordt 

bedreigd/verstoord, sta ik volledig achter verwijdering uit de fysieke 
speelruimte of een contactverbod binnen de virtuele bridgeclub. 

Maar zo’n afwezigheid dient wel een tijdelijke maatregel te zijn, een 
noodverbandje. Als beide kemphanen graag lid willen blijven, zullen 

ze een vorm moeten vinden waarin ze zonder excessen elkaars 
tafelgenoot en/of bezoeker kunnen zijn. En ik zie het als taak van het 

bestuur van een bridgeclub - die terecht niet zonder trots stelt de 
grootste bridgeclub van Nederland te zijn - om de noodzakelijke ruimte 

en voorwaarden te scheppen voor dat genezingsproces. Wie dan niet wil 
meewerken aan dat herstel, heeft het volste recht op een 

afscheidsreceptie. 
 

Mijn oordeel over de uitzending 

Mijn hierboven staande advies is eruit geknipt. Dat geldt ook voor een 
paar andere opmerkingen die ik tijdens de hoorzitting maakte, waarin ik 

vooral het moois en uitdagende van bridge noemde.  
Het moois onder andere met de vaststelling dat bridge een ideaal spel is 

waarin je je liefde voor je partner kunt bewijzen.  
Het uitdagende door, nadat John Ried vaststelde dat door de complexe 

spelregelsituaties drie toparbiters drie verschillende uitspraken kunnen 
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doen, voorzichtig op te merken: ‘Valt u ook op dat niemand van de 
aanwezige bridgers hierom lacht?’ Dat bewijst immers hoezeer bridger 

zijn gewend aan de hoge moeilijkheidsgraad van sommige 
spelregelvraagstukken. 

 
Natuurlijk heb ik er alle begrip voor dat de regisseur liever de strijd in 

beeld brengt dan wervende teksten voor ons bridgespel. Maar als John 
in zijn uitspraak vaststelt dat de genomen ordemaatregel te licht is om 

als sanctie te worden gekwalificeerd, voegt het langdurige welles-nietes 
over het woord sanctie in de correspondentie naar mijn idee niets toe.  

 
Vervelender vind ik dat in plaats van mijn gegeven antwoord 

(contactverbod is goed, maar alleen als noodverbandje), mijn 

visie over het omgaan met conflicten werd afgedraaid. Dat had immers 
niets te maken met de gestelde vraag over de wijze waarop StepBridge 

met dit conflict is omgegaan. 
 

Nu kwam dat zomaar uit de lucht vallen, waardoor het grootste deel 
van deze boodschap waarschijnlijk op de rotsen viel. Jammer, want 

naar mijn stellige overtuiging zou het omgaan met andere 
meningen/visies/conflicten een verplicht schoolvak moeten zijn! 

  
Ik noemde al de noodzaak van een goed voorbereide korte intro van 

bridge. Dat ontstaat haast vanzelf als je vooraf bedenkt: voor wie maak 
ik het? (Kijkers die nog niet bridgen) en wat wil ik bereiken? (Net 

genoeg uitleggen om op z’n minst nieuwsgierigheid te wekken.) 
 

De meeste kijkers die naar mij reageerden vonden de uitzending vooral 

rommelig. Bridgers zonder StepBridge-ervaring begrepen weinig tot 
niets van de gegeven uitleg. 

 
Hoe gaat StepBridge nu verder? 

Na de uitzending mailde medebestuurder Epko Steinmetz mij:  
 

In zijn uitspraak zegt de rechter dat het “raadzaam" was geweest 
als wij wel nader onderzoek hadden gedaan naar de beschuldiging 

van stalking, gezien de “ernst van de beschuldiging”. 
Vanzelfsprekend nemen we dat advies ter harte. Hoewel een zaak 

als deze zelden voorkomt, zullen we bij dergelijke ernstige 

beschuldigingen meer ingaan op de inhoud en niet uitsluitend een 
contactbeperking opleggen.  

 
Met bridgegroet, 

Namens het bestuur van StepBridge, 
 

Epko Steinmetz 

 

En dat lijkt mij in ieder geval een mooie afsluiting van deze zaak. 

 
Roberto 


