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Het individu en de Rechtspraak in de Bridgewereld 
 
Dankzij twee van vals spel beschuldigde spelers kreeg ik de kans van dichtbij te 

zien hoe het rechtssysteem werkt binnen de NBB. Ik mocht namelijk niet alleen alle 
stukken lezen, maar ook deelnemen aan de zitting van de Straf- en Tucht 

Commissie en aan de zitting van de Commissie van Beroep. 
 

Straf & Tuchtcommissie 

De BridgeBond (NBB) kent een systeem van tuchtrechtspraak waardoor 
gedrag, dat ongewenst is en/of het goede imago van de bridgesport kan 

beschadigen, kan worden getoetst en bestraft. 

 

Commissie van Beroep 

Als je het niet eens bent met een besluit van een NBB-commissie of van het 
Bondsbestuur, is de Commissie van Beroep het eerste en hoogste orgaan 

waar je dan beroep kunt aantekenen. 

 

Je zou de Straf & Tucht Commissie kunnen zien als de Rechtbank en de 
Commissie van Beroep als het hoogste rechtsorgaan: de Hoge Raad. Op de 

uitspraak van de Commissie van Beroep is namelijk, net als op een uitspraak van 
de Hoge Raad, geen beroep mogelijk. 

 

De S&T en de CvB zijn commissies van de NBB. Bij zowel de zittingen van de S&T 
als die van de CvB is de directeur van de NBB aanwezig. Als je als individu een 

geschil hebt met StepBridge, volgens de vaste advertentie in ‘Bridge’: ‘De internet 
bridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond’, kan dat voor een individu voelen als 

een strijd van 1 tegen 3. 
 

Mijn opstelling 
1. Er zijn geen beeld- en/of geluidsopnamen, of ander hard bewijs van de 

betreffende spelers tijdens het vermeende vals spel. Net als StepBridge en de 
leden van de twee commissies heb ook ik geen hard bewijs dat hun schuld of 

onschuld bewijst.  
 

2. Ik ga ervan uit dat zowel StepBridge als de leden van de commissies volledig 
overtuigd zijn van hun gelijk. 

 

3. Ik probeer zonder oordeel de feiten objectief weer te geven. 
 

Het ging om twee spelers die volgens StepBridge structureel vals speelden aan 
de digitale StepBridgetafels. 

 
Volgens StepBridge was de mate van vals spel zelfs zó ernstig, dat zij de NBB 

verzocht om voor beide spelers ook alle fysieke NBB-bridge(club)tafels als verboden 
gebied te verklaren.  

Dat is overigens een stap die elke bij de NBB aangesloten bridgeclub kan nemen.  
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De eerste ‘rechtbank’ van de NBB, de Straf- en Tuchtcommissie, oordeelde vorig 
jaar, na een (digitale) zitting, dat het paar tijdens het spelen op StepBridge 

inderdaad gebruik zou hebben gemaakt van verboden informatie. 
 

Met die uitspraak was dat paar het niet eens en tekende beroep aan bij de 
Commissie van Beroep (CvB). Vanwege corona vond (in de eerste helft van januari) 

ook deze zitting digitaal plaats. 
 

Naast de leden van de CvB en Epko Steinmetz als vertegenwoordiger van 
StepBridge, was ook NBB directeur Berit van Dobbenburgh aanwezig om, zoals ze 

zelf aankondigde, eventuele vragen te beantwoorden. 
 

Twee weken later, op 24 januari, ontvingen de beide spelers de uitspraak van de 
Commissie van Beroep (zaaknummer B 21-04). 

 
De uitspraken van de CvB worden standaard geanonimiseerd gepubliceerd. De twee 

spelers, Karin Poppelaars en Wouter van Seters, stelden, voor en tijdens de zitting, 

dat ze altijd eerlijk speelden, niets te verbergen hebben en daarom pleiten voor 
publicatie mét hun naam en hun reactie daarop. Op hun verzoek veranderde ik in 

de volgende, door mij ingekaderde, citaten uit de Uitspraak van de CvB 
‘appellanten’ in ‘Karin en Wouter’. 

 
De uitspraak: 

 

In beroep hebben Karin en Wouter volhard in hun ontkenning van het ten 
laste gelegde vals spel. De CvB is niettemin van oordeel dat in casu sprake 

is van sterke aanwijzingen voor het ongeoorloofd uitwisselen van informatie 

door Karin en Wouter over elkaars handen. Gelet op de aard van de 
aanwijzingen en de rapportage van de deskundigen, acht de CvB de 

conclusie ‘vals spel’ terecht getrokken. Het beroep wordt verworpen. 
 

Beroepsgronden Karin en Wouter 
 

Karin en Wouter beargumenteren hun ingesteld beroep in algemene zin, 
stellende dat zij nooit vals hebben gespeeld; van het wisselen van 

informatie tijdens het spelen is nooit sprake geweest. In hun beroepschrift 
worden de navolgende zeven grieven aangevoerd: 

 
1. De STC heeft niet naar de door StepBridge genoemde “foutmarge” 

gekeken; 
 

2. De STC is er ten onrechte van uitgegaan dat Karin en Wouter na zes 
tot negen maanden nog precies zouden moeten weten waarom zij in 

bepaalde gevallen bepaalde keuzes hebben gemaakt bij het spelen en 
dat een andere keuze, of twijfel, wordt gezien als bewijs van vals 

spel; 

3. De STC negeert verklaringen van getuigen die aangaven dat Karin en 
Wouter in verschillende ruimtes speelden en niet buiten StepBridge 

met elkaar communiceerden; 
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4. De STC laat spellen die het tegendeel van vals spel en/of de integriteit 
van betrokkenen bewijzen, niet meetellen; 

 
5. De STC dwingt Karin en Wouter tot de “leugen van een bekentenis” 

(geeft een zwaardere straf als daarin niet wordt mee gegaan);  
 

6. De STC maakt wisselend gebruik van DDOLAR; lijkt niet kritisch te 
willen kijken naar de vraagtekens die ten aanzien van deze techniek 

en/of de wijze van toepassing kunnen worden gesteld, maar spreekt 
wel van ondersteunend en belastend bewijs;  

 

7. De STC koos in casu voor een samenstelling van drie leden, van wie 
één lid in een eerdere zaak optrad als getuige-deskundige vóór 

StepBridge, hetgeen Karin en Wouter vooraf niet bekend was 
waardoor het voor hen onmogelijk was daar bezwaar tegen aan te 

tekenen.  

 

In de volgende kaders staat de tekst van de CvB, daaronder mijn ‘noten’. 
 

Overwegingen CvB Bespreking van de grieven. 

 

ad grief 1: 
De stelling dat niet is gekeken naar de door Stepbridge genoemde 

“foutmarge” wordt niet nader toegelicht en in de uitspraak van de STC 
wordt over zo’n foutmarge ook niet gerept. Die foutmarge betreft in 

de opvatting van Karin en Wouter kennelijk het statistisch 
opsporingsonderzoek DDOLAR, maar de betreffende detectie-software 

is blijkens de uitspraak van de STC geen basis geweest voor de  
veroordeling.  

Deze grief is ongegrond. 

 

DDolar selecteert ‘verdachte spellen’. De criteria voor die selectie wil 

Hammond niet geven. In die ‘verdachte spellen’ wordt gezocht naar 
mogelijk gebruik van ongeoorloofde informatie. Omdat de selectie van 

spellen de basis vormt van het onderzoek, lijkt mij de foutmarge van 
deze handelwijze wel degelijk van belang, ook omdat Hammond zelf 

een foutmarge erkent.  
Een ander punt dat de foutmarge zal verhogen is, dat het systeem van 

Hammond gericht is op het bieden en spelen van topspelers, en 
StepBridge dit systeem loslaat op spelers van alle niveaus. 

 

ad grief 2: 
De stelling dat de STC Karin en Wouter tijdens de mondelinge 

behandeling geconfronteerd heeft met te lang geleden gespeelde 
spellen en dat vragen daarover na een periode van 6-9 maanden 

redelijkerwijs niet goed meer te beantwoorden zouden zijn, kan niet 
leiden tot gegrondverklaring van het beroep.  

Uit de notulen van de mondelinge behandeling bij de STC blijkt, dat 
meerdere spellen zijn besproken, mede aan de hand van een tevoren 
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door Karin en Wouter gegeven schriftelijke toelichting. De STC heeft 
daarbij Karin en Wouter geconfronteerd met de resultaten van het 

spellenonderzoek van CES en ook zelf een aantal van de door CES 
getrokken conclusies aan Karin en Wouter voor commentaar 

voorgelegd, waarop door Karin en Wouter geen afdoende verklaring 
van hun keuzes is gegeven, ook niet een verklaring “achteraf” ter 

ontlasting.  
Deze grief is ongegrond. 

 

Tijdens de S&T-zitting viel mij het volgende op: 
 

 Karin en Wouter gaven op minstens de helft van de voorgelegde 
spellen een duidelijke verklaring voor hun ‘verdacht overkomende’ 

bod of tegenspeelwijze.  
 

 Bij de voorgelegde spellen ontbraken het biedsysteem, de alerts en 
uitleg van de tegenstanders, terwijl die juist een vreemd ogende 

actie kunnen verklaren. Ook een bepaalde afwijkende actie (van 
tegenstanders) in een voorafgaand spel, kunnen een anders 

kansarme actie kansrijk maken. 
 

 De verklaringen van Karin en Wouter die de beschuldiging van vals 

spel ontzenuwden, en de spellen die mét vals spel gemakkelijk tot 
een beter resultaat zouden hebben geleid (en niet door DDolar waren 

geselecteerd), niet in de notulen van de S&T-commissie waren 
opgenomen.  

 
Omdat ook de notuliste van de S&T-zitting bij de CvB-zitting 

aanwezig was, vroeg ik aan het eind van de CvB-zitting wie de 
notulen zou maken van deze zitting. Daarop kreeg ik tegelijk twee 

antwoorden:  
 

- ‘Dehlia’ (dat is de notuliste die de notulen schreef van de S&T 
commissie) en, door de directeur van de NBB:  

 
- ‘Er worden geen notulen van deze zitting gemaakt.’ Wat daarna 

werd aangepast in: ‘Alleen een intern verslag voor de uitspraak.’    
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ad grief 3: 
Op de stelling dat getuigenverklaringen zijn genegeerd (betreffende 

het spelen in weliswaar hetzelfde huis, maar in verschillende ruimten 
en het niet buiten Stepbridge met elkaar communiceren) heeft de STC 

niet expliciet gereageerd, maar de verklaringen zijn ook wel erg 
globaal en niet concludent: immers zij betroffen momentopnamen; als 

één of twee keer een willekeurige derde in de woning aanwezig was 
tijdens het spelen van een toernooi door Karin en Wouter kan daaruit 

niet het (tegen)bewijs worden vastgesteld dat (zelfs toen of) op 

andere tijdstippen geen ongeoorloofde informatie zou zijn 
uitgewisseld. De verklaring van de voorzitter van de bridgeclub van 

Karin en Wouter van 25 maart 2021 is van algemene aard en draagt 
evenmin aan het tegenbewijs bij. 

Deze grief is ongegrond. 

 

De CvB stelt dat de verklaring van de voorzitter van de bridgeclub van 
algemene aard is en daarom evenmin bijdraagt aan het tegenbewijs. 

 
Ik citeer uit de tekst van de clubvoorzitter: 

 

Ik ken beide spelers al langer. Ik herken het bieden en spelen dat één 

van de twee ook aan de fysieke bridgetafel al deed en daar zat soms 
ook een gok element bij en verassende uitkomsten door het 

kaartgevoel dat hij heeft. Vals spelen past in mijn ogen niet bij hen; 
daar zijn ze beiden te rechtlijnig voor. 

  
Ik snap dat jullie hard willen optreden tegen vals spelen - ik denk dat 

veel clubs daar last van hebben - maar ik vraag me echt af of jullie zo 
zeker zijn van jullie zaak dat je de acties met de dramatische 

gevolgen daarvan voor je zelf kan rechtvaardigen dan wel dat je geen 

menselijker weg had kunnen bewandelen.    
  

Van wat ik gezien heb van de spellen, het commentaar en het 
verweer  ben ik niet overtuigd van schuld en zou ik in het kader van 

“any doubt out” willen pleiten voor een “second opinion”. Een second 
opinion door een arbiter die  niet gelieerd is aan Stepbridge of de 

NBB.  

 

Voor de goede orde: het gaat in deze zaak om een beschuldiging van 

vals spel.  
 

De voorzitter schrijft dat hij Karin en Wouter al langer kent, dat ze 
inderdaad af en toe gokken en verrassend uitkomen, én dat vals spelen 

niet bij hen past.  
 

Als deze verklaring niet bijdraagt aan het tegenbewijs, wat had de 
clubvoorzitter dan aan zijn verklaring moeten toevoegen om door de 

CvB wél als een bijdrage aan het tegenbewijs te worden beschouwd?  
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Ik meld ook de wijze waarop dit stuk uiteindelijk in het dossier kwam.  

 
 De betreffende clubvoorzitter mailde zijn verklaring naar het 

Bondsbureau. Een medewerker verwees hem door naar StepBridge.  
 StepBridge reageerde per mail dat ze niet ingaan op individuele 

zaken.  
 

Een telefoontje van de bondsbureaumedewerker naar Dehlia, de 
secretaresse van beide commissies, was voldoende geweest om dat 

stuk in het juiste dossier te voegen. En van StepBridge verwacht ik dat 
ze donders goed weten welke zaak waar loopt. 

 
Ik wil hiermee niet zeggen dat de NBB en StepBridge Karin en Wouter 

stelselmatig tegenwerkten. Maar van het tegenovergestelde: alles in het 
werk stellen voor een zo zuiver mogelijke rechtsgang binnen de Bridge 

Bond, zie ik ook niets. 

 

ad grief 4: 

Karin en Wouter stellen dat spellen die het tegendeel van het 
uitwisselen van ongeoorloofde informatie aantonen niet in de 

beoordeling zijn betrokken. De STC heeft in haar uitspraak, naar het 
oordeel van de CvB op juiste gronden, overwogen dat het voor het 

vaststellen van vals spel (het uitwisselen van ongeoorloofde 
informatie) niet noodzakelijk is, dat wordt aangetoond dat dit bij alle 

gespeelde  

spellen heeft plaats gevonden en dat in het uitgevoerde 
spellenonderzoek voldoende spellen voorhanden zijn, die de conclusie 

van structureel vals spel rechtvaardigen. Naar het oordeel van de CvB 
kan een dergelijke structuur ook worden gevormd door een significant 

aantal spellen deel uitmakend van de 61 door Karin en Wouter in de 
ten laste gelegde periode gespeelde toernooien en de daaruit door de 

CES en de STC vastgestelde “patronen”. 
Deze grief is ongegrond. 

 
Ik stel vast:  

 Een paar wordt beschuldigd van structureel vals spel.  

 Epko Steinmetz van StepBridge mailt als ‘extra bewijs’ een ‘verdacht 
spel’ naar de S&T-commissie. Dat is een spel uit een minitoernooi 

van vijftien spellen. In datzelfde toernooi zitten drie spellen waarin 
met structureel vals spel ongemerkt een beter resultaat zou zijn 

verkregen.  

 

Als Epko ervan overtuigd is dat dat ene spel vals spel bewijst, zouden 
die drie andere spellen (van de vijftien) hem toch op z’n minst aan het 

twijfelen moeten brengen. Als hij desondanks wilt blijven geloven in een 
perfect DDolar-systeem, zou hij dan toch hoogstens kunnen spreken 

van ‘incidenteel vals spel’ (in plaats van 'structureel vals spel'.  
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ad grief 5: 
De stelling van Karin en Wouter dat zij door de STC tot een “leugen 

van de bekentenis” zouden zijn gedwongen, is niet nader 
onderbouwd. Desgevraagd hebben Karin en Wouter ter zitting van de 

CvB verklaard, dat die “leugen” in ieder geval in de initiële 
Stepbridge-procedure niet van hen is gevraagd. De STC heeft wel 

overwogen, dat bij de strafmaat ook rekening is gehouden met de 
pertinente ontkenning van het uitwisselen van ongeoorloofde 

informatie, maar heeft dat standpunt niet nader toegelicht of 
gekwantificeerd. 

Deze grief is ongegrond. 

 
Als je weet dat je eerlijk speelt, is bekennen van schuld inderdaad een 

leugen en geen “leugen”. En moeten we écht aannemen dat het 
ontkennen van vals spel geen consequenties heeft?  

Ik citeer uit de uitspraak van de S&T commissie: 

 

Vervolgens ziet de commissie zich gesteld voor de vraag welke straf 
moet worden opgelegd. Zoals gezegd zijn de gedragingen van 

beklaagde zeer laakbaar. Dat rechtvaardigt het opleggen van een 
zware straf. De commissie dient zich daarnaast een oordeel te vormen 

over de kans op herhaling van vals spel, hetzij bij internetbridge, 
hetzij aan de “echte” bridgetafel. Beklaagde heeft, ondanks dat er 

tegen haar en haar partner veel bewijsmateriaal lag, pertinent 
ontkend dat zij vals heeft gespeeld. Daarmee heeft zij zich volstrekt 

geen rekenschap gegeven van de impact van haar handelen op 
andere spelers en aanvaardt zij daarvoor geen enkele 

verantwoordelijkheid. Die houding is, naast de omvang van het 
valsspelen, voor de commissie aanleiding om een hoge, deels 

voorwaardelijke straf op te leggen met een proeftijd, om herhaling in 
de toekomst te voorkomen. 

 

Ik lees: 
Die houding is, naast de omvang van het valsspelen, voor de 

commissie aanleiding om een hoge, deels voorwaardelijke straf op 
te leggen met een proeftijd, om herhaling in de toekomst te 

voorkomen. 
Omdat de S&T-commissie niet concreet de strafverzwaring aangeeft, 

acht de CvB deze grief ongegrond. 
 

ad grief 6: 

De klacht inzake het gebruik van de statistische opsporingsmethode 
DDDOLAR mist feitelijke grondslag. De STC heeft expliciet overwogen 

dat de hoge DDOLAR-score van Karin en Wouter buiten beschouwing 
kan blijven, omdat zij reeds op grond van het handmatig 

spellenonderzoek tot haar oordeel is gekomen. 
Deze grief is ongegrond. 
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De S&T-commissie kwam inderdaad tot haar oordeel op grond van een 
handmatig onderzoek. Maar dat onderzoek beperkte zich tot de spellen 

die DDolar aanwees als 'verdachte spellen'. Daardoor blijven spellen die 
duiden op het tegendeel, buiten het gezichtsveld van de commissie. 

 

ad grief 7: 

De klacht dat in de STC een lid (de heer R.G.T.J. Bosman) zitting had, 
die eerder in een uitzending van de Rijdende Rechter op verzoek van 

Stepbridge als deskundige is opgetreden, kan niet tot 
gegrondverklaring van het beroep leiden; de CvB ziet in het ter zake 

door Karin en Wouter gestelde geen aanwijzing dat de STC niet tot 

een onafhankelijk oordeel zou hebben kunnen komen en in beroep is, 
gezien de samenstelling van de CvB, die klacht niet meer relevant. 

Deze grief is ongegrond. 

 

In elke beroepszaak op elk niveau is het vaak een geschreven wet, dat 
de behandelaars zover mogelijk van de partijen moeten staan. Dat de 

‘Hoge Raad’ van de NBB niet ontkent dat Rob Bosman een vriendje is 
van StepBridge, en dat voor lief neemt, omdat er geen aanwijzing zou 

zijn van ‘geen onafhankelijk oordeel’, bevreemdt mij. 
 

De conclusie uit de bespreking van de grieven 1 t/m 7 is, dat geen van de 

grieven tot vernietiging van de beslissing van de STC kan leiden. 

 

Ik pluk nog een interessante passage uit de uitspraak van de CvB: 

 

Na de behandeling van het beroep heeft de heer Stravers namens Karin en 
Wouter nog een tweetal inhoudelijke mailberichten rechtstreeks aan de 

voorzitter van de CvB gezonden met afschrift aan alle betrokkenen (behalve 
in één geval aan de heer Steinmetz). Het ongevraagd indienen van nieuwe 

stukken na het sluiten van de behandeling is in strijd met een goede 
procesorde en de CvB laat deze mails dan ook buiten beschouwing. 

 

Na de behandeling van het beroep zond ik inderdaad twee berichten 
rechtstreeks aan de voorzitter van de CvB. Gelet op de inhoud kan ik mij niet 

voorstellen dat die een goede procesorde zou kunnen schaden. Integendeel. 
 

Die gingen namelijk over twee verduidelijkingen. 
 

1. Karin en Wouter spraken tijdens de zitting een opmerkelijke wens uit. 
Gebruikelijk is dat alle uitspraken van de CvB worden gepubliceerd 

zónder vermelding van de namen. Zij verklaarden echter dat als de CvB 
hen schuldig zou verklaren, ze hun namen wél graag zien in de 

publicatie, met daarbij hun reactie. Nadat de voorzitter opmerkte dat de 
CvB dat niet doet, zei ik: ‘De namen worden volgens mij in het belang 

van de verdachten niet gepubliceerd, maar dit paar ziet hun namen wél 

graag. De CvB is naar mijn mening een zelfstandige commissie, die 
daarover zelf kan beslissen. Ik zie daarom geen belemmering.’ 
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De NBB-directeur stelde vervolgens dat dat niet kan, omdat daarvoor 
een verandering van het reglement noodzakelijk is. En een verandering 

moet door de ALV van de Nederlandse Bridge Bond worden vastgesteld. 
 

De volgende dag las ik alle 17 artikelen door van het Reglement van de 
Commissie van Beroep. Maar daarin wordt helemaal niet gesproken 

over publicatie, en dus ook niet over bijbehorende mitsen en maren… 
 

Dat zou dan ook betekenen dat de ALV zich nooit over (de wijze van) 
publicatie heeft uitgesproken, en dat voor het vervullen van die wens 

dan ook geen toestemming nodig zal zijn. 
 

Omdat de opmerking van de NBB-directeur niet klopt, mailde ik het 
resultaat van mijn constatering naar de voorzitter van de CvB. 

 
2. Moet je spelers die volgens de S&T-commissie op StepBridge vals 

speelden, als vanzelfsprekend uitsluiten van fysiek bridge? 

 
Ik pleitte tijdens de zitting voor het niet automatisch uitsluiten van 

de fysieke bridgetafel als een speler volgens een NBB-commissie aan 
een digitale bridgetafel ongeoorloofde informatie gebruikte.  

 
Een van de commissieleden vroeg mij om mijn standpunt te 

onderbouwen. Dat deed ik.  
 Aan de fysieke bridgetafel vinden verschillende vormen van 

ongeoorloofd informatiegebruik plaats. Denk aan de schrikreactie, de 
denkpauze, alvast de biedkaartjes opruimen (terwijl partner nog 

twijfelt over wel of niet passen), elkaar aankijken, of de beroemde 
service verlenende vraag aan partner: ‘Je moet de tegenstanders wel 

even waarschuwen hoor.’ Allemaal overtredingen waar geen 
royement op volgt.  

 Het is redelijk voorstelbaar dat een dergelijke uitwisseling ook aan 

de digitale bridgetafel voorkomt. De verleiding kan dan groter zijn. 
Denk aan een schreeuw van afgrijzen, of het noemen van een 

conventie als de partner een kreet van verbazing slaakt.   
 Wat aan de fysieke tafel niet kan, is elkaars handen vertellen, of een 

bepaalde uitkomst vragen. Zelfs als voor een paar aan de digitale 
tafel de verleiding te groot is om (af en toe) ongeoorloofde 

informatie te gebruiken, is het goed om na te denken over de vraag 
of je dat paar ook moet weren van de fysieke tafel. 

 
De NBB-directeur reageerde daarop met: ‘Vals spel is vals spel.’ Na de 

zitting schoot mij, vooral door deze opmerking van de NBB-directeur, 
een voorbeeld te binnen, dat mijn tijdens de zitting gegeven antwoord 

verduidelijkt:  
 

Als een paar aan de digitale bridgetafel gemiddeld beduidend 

hoger scoort dan aan de fysieke bridgetafel, zou dat duiden op het 
gebruik van ongeoorloofde informatie.   
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Diezelfde ‘wet’ bewijst tegelijk het omgekeerde: een paar dat 

digitaal vals zou spelen, doet dat aan de fysieke tafel niet. 
 

Die verduidelijking leek mij zeker prettig voor het betreffende 
commissielid, en niet interessant voor de heer Steinmetz, omdat die 

alleen gaat over digitaal bridge. 
 

Daar voeg ik graag aan toe dat ik deze twee berichten op persoonlijke titel 
verzond, omdat ze ingaan op mijn gemaakte opmerkingen. De reden mag ook 

duidelijk zijn. De Commissie van Beroep is het hoogste rechtsorgaan van de 
NBB. Beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk. Dat maakt een juiste 

uitspraak extra noodzakelijk. Verkeerde/onvolledige informatie verkleint die 
kans.  

Ik ben geen jurist. Mogelijk vind ik daardoor een ‘goede procesorde’ niet 
belangrijker dan een juiste uitspraak. Je zult maar onschuldig aan de 

schandpaal worden genageld en van bridge worden uitgesloten.  

 
Over de CvB-uitspraak: ‘Schuldig’… 

 
Rob Stravers (als communicatie adviseur): 

Ik stel het volgende vast. 
 

 Als spelers in de ogen van de commissieleden geen verklaring hebben 
voor een paar minder kansarme keuzes die een schot in de roos 

bleken, ziet de commissie dat als een keihard bewijs voor vals spel. 

 
 Als de conclusie van ‘vals spel’ eenmaal is getrokken, staat het vonnis 

vast voor de Commissie Eerlijk Spel van StepBridge en voor de S&T 
Commissie én Commissie van Beroep van de Nederlandse Bridge Bond. 

  
 Het maakt voor deze drie commissies niet uit als voor een belangrijk 

deel van verdachte handelingen wél een plausibele verklaring wordt 
gegeven. 

  
 Zelfs als méér spellen in dezelfde zitting met het aangenomen vals spel 

een hogere score hadden opgeleverd, heeft dat geen invloed op de 
uitspraak. Of, zoals een commissielid tijdens de S&T-commissie 

opmerkte: ‘Een paar eerlijk gespeeld spellen maakt van een valsspeler 
nog geen eerlijke speler.’  

 

Vooraf  
Ik verwachtte dat Epko Steinmetz van StepBridge de rol op zich zou 

nemen van aanklager. Dat is ook niet meer dan logisch, omdat 
StepBridge gelooft in DDolar en daarom deze zaak doorschoof naar de 

Nederlandse Bridge Bond. 
 

Van de Straf & Tucht Commissie én van de Commissie van Beroep 
verwachtte ik vooral een objectieve opstelling: kritisch kijken naar de 
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beschuldiging én naar feiten die de beschuldiging weerspreken. Het 
laatste dat je wilt is immers spelers ten onrechte veroordelen van vals 

spel. 
 

Mijn verwachting na de zitting 
Enkele verdachte acties konden niet door Karin en Wouter worden 

verklaard. Onduidelijk is, of het biedsysteem van de tegenstanders, 
een alert en/of uitleg, wel tot een verklaring hadden geleid. 

 
Voor een groter aantal verdachte acties hadden Karin en Wouter 

(tijdens de S&T-zitting) wél een afdoende verklaring. 

 
In elke zitting waaruit het DDolarsysteem één of méér verdachte 

spellen selecteerde, zaten méér spellen die hoger hadden gescoord als 
beide spelers inderdaad ongeoorloofde informatie hadden 

uitgewisseld. 
 

Omdat door het totale beeld op zijn minst sprake moet zijn van 
gerede twijfel, verwachtte ik dat de Commissie van Beroep Karin en 

Wouter zou vrijspreken.  
Wat ik ook niet uitsloot: dat de CvB het bewijs van vals spel aan de 

digitale bridgetafel te zwak achtte om het royement voor alle fysieke 
NBB-bridgetafels te bekrachtigen.   

  
De gedane uitspraak met toelichting van de CvB spreekt mijns inziens 

voor zich.  

  
Mijn advies na deze uitspraak aan spelers die ten onrechte worden 

beschuldigd van vals spel 
Zolang er geen aanwijzingen zijn dat de Straf & Tuchtcommissie én de 

Commissie van Beroep de feiten die vóór eerlijk spel pleiten niet 
serieus willen nemen en laten meewegen, raad ik elke speler die door 

StepBridge ten onrechte wordt beschuldigd van vals spel aan, om 
geheel in strijd met de waarheid schuld te bekennen.  

  
Dat bespaart je een lang traject met valse hoop, voorspelbare 

teleurstellingen én een extra zware straf. 
 

Mijn advies aan elke commissie die oordeelt over wel of geen vals spel 
Vals spel kan ons spel bederven. Het gevoel dat je tegenstanders jou 

op oneerlijke wijze een loer draaien, geeft een rot gevoel. Daarom 

vind ik het goed dat StepBridge en de NBB vals spel bestrijden.  
 

Minstens zo belangrijk vind ik dat alles in het werk moet worden 
gesteld om te voorkomen dat onschuldige spelers worden 

veroordeeld. 
 

Net als bij fysiek bridge vind ik dat we de mate van vals spel moeten 
nuanceren en de op te leggen sancties/straffen daarop moeten 
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afstemmen. Denk aan het gebruik van partners denkpauze of uitleg 
en de eveneens absoluut niet toegestane schrikreactie of uiting van 

verbazing.  
 

Daarbij denk ik aan instrumenten als: 
 Een melding aan spelers dat bepaalde – genoemde – acties 

verdacht overkomen. 
 Een waarschuwing dat bepaalde – genoemde – acties 

verdacht overkomen. 
 Na bewezen vals spel en (tijdelijke) uitsluiting aan de digitale 

bridgetafel, niet als vanzelfsprekend ook de fysieke 

bridgetafel tot verboden gebied verklaren, als dezelfde 
spelers al jaren graag geziene fysieke tafelgenoten zijn. Aan 

de digitale tafel is de verleiding groter, die nu net het verschil 
kan maken tussen wel en geen gebruik van Ongeoorloofde 

Informatie.  
 

Aan de StepBridgetafel mag méér dan aan de fysieke.  
Zo mag je aan de StepBridgetafel tijdens het bieden en spelen je 

eigen systeemkaart en aantekeningen raadplegen. Als een speler 
tijdens StepBridge een bepaalde bieding of signaal niet begrijpt, 

maakt dat de ‘hulp’ van de partner tot een minder zware 

overtreding. Alternatief is immers dat die speler het antwoord 
opzoekt in zijn aantekeningen, wat aan de fysieke tafel is 

uitgesloten. 

 
     

   

Ron Jedema (voormalig bondsarbiter): 

Inderdaad, 

 
Kennelijk toetst de CvB (Commissie van Beroep) alleen maar wat er tijdens 

de behandeling van de S&TC (Straf en Tucht Commissie) naar voren is 
gebracht. Nieuwe feiten en argumenten worden niet toegelaten en er wordt 

alleen gekeken of de S&TC de juiste procedure heeft gevolgd. En zelfs als 
één van de S&T Commissie-leden mogelijk niet geheel onbevooroordeeld 

zou zijn, dan nog vindt de CvB dit geen bezwaar, want er waren immers 

twee leden die wel onbevooroordeeld zijn. Ja, zo lust ik er nog wel één. 
 

Ook tijdens de behandeling door de S&TC is artikel 16B van de spelregels 
volledig genegeerd en nu dus ook. Terwijl het gebruik van ongeoorloofde 

informatie, en hoe dat moet worden vastgesteld, juist in dit spelregelartikel 
wordt behandeld en zowel de CES van StepBridge, de S&TC én de CvB 

negeren deze spelregel volledig. 
Kortom: de CvB is niet de instantie waar je je hoop op kunt vestigen als je 

van mening bent dat je ten onrechte veroordeeld bent. Triest maar waar. 
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Henk Uijterwaal (deskundige statistiek): 
 

Ja, teleurstellende uitspraak, 

 

Rob: 

Zolang er geen aanwijzingen zijn dat de S&T Commissie én de 

Commissie van Beroep de feiten die vóór eerlijk spel pleiten 
niet minstens zo serieus willen nemen, raad ik elke speler die 

door StepBridge ten onrechte wordt beschuldigd van vals spel 
aan, om geheel in strijd met de waarheid schuld te bekennen. 

 
Ja, dat zit mij nu al een tijdje dwars. Internationaal zijn er ook een aantal 

spelers die bekend hebben (Shi, Nowosadski, Lorenzini) en die na een korte 
straf weer vrolijk mee kunnen doen. Het begint er een beetje op te lijken 

dat je maar moet bekennen, ongeacht wat je precies gedaan hebt, dan ben 
je er na korte tijd vanaf. 

 

En omgekeerd: in een eerdere zaak zegt de CvB dat vals spelen op 1 spel al 
teveel is.  Daar hebben ze op zich gelijk in, net zoals 1x in je leven 150 

km/u op de A2 rijden een keer teveel is.  Maar, wat moet ik doen om te 
voorkomen dat ik door een statistische fluctuatie van vals spel beticht 

word? 
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Vals spel, hoe moet je dat zien? 
Ron Jedema 

 
Je zou vals spel het beste kunnen omschrijven als “het opzettelijk 

overtreden van de spelregels om daar voordeel uit te halen”. 
 

Je kunt tijdens het spel bijvoorbeeld opzettelijk verzaken. Zolang niemand 
dat in de gaten heeft, kom je ermee weg. Maar als je het opzettelijk doet, 

valt het wel onder vals spel. 
 

De meest voorkomende overtreding van de spelregels is het gebruik maken 

van ongeoorloofde informatie. En dat komt heel vaak voor, zowel bewust 
als onbewust. Zo heb je een kaart waarbij je twijfelt of je na partners 1 

opening 2 of 3 zal bieden. Je besluit om 2 te bieden en links volgt 2. 

Vervolgens gaat de openaar nadenken en past. Dat nadenken is 

ongeoorloofde informatie (hij heeft kennelijk nog wel iets om over na te 
denken), en samen met jouw twijfelhand is het dan voor de hand liggend 

dat je op jouw beurt 3 biedt. Dat lijkt veel op gebruik maken van de 

ongeoorloofde informatie die je haalt uit dat nadenken van je partner. 

 
De spelregels zijn hier simpel in: als je ongeoorloofde informatie krijgt, 

moet je uit de mogelijke alternatieven die je voor handen hebt, díe 
mogelijkheid kiezen die niet ingegeven kan zijn door de ongeoorloofde 

informatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen passen. Ja, zegt die speler dan, voor 
mij is pas echt geen alternatief, daar is mijn kaart te mooi voor. En 

misschien heeft hij gelijk. 
 

Zoiets moet de arbiter bekijken en het is mogelijk heel verwarrend als de 

arbiter een heel ander niveau heeft dan de spelers waarover hij de arbiter 
is. Zo is bij de meesterklasse (het hoogste competitieniveau in Nederland) 

het gemiddeld speelniveau van de gemiddelde bondsarbiter hoofdklasse 
district/2e divisie. Dat betekent, dat zo’n arbiter waarschijnlijk anders denkt 

dan die meesterklassespeler. En dan wordt beoordelen of een bepaalde 
bieding daadwerkelijk een alternatief is, heel moeilijk. 

Overigens geldt het ook andersom: als je een meesterklasser laat kijken 
naar de bied- en speelprestaties van een gemiddelde districts-1e klasser, zal 

hij ook vaak vol ongeloof de zaak aanschouwen. 
 

In de spelregels is hier een voorziening voor: de spelersraadpleging. 
 

De arbiter schrijft de situatie op zoals het is gegaan en legt de 
biedsituatie voor aan “een significant aantal spelers van gelijkwaardig 

niveau en met een vergelijkbaar biedsysteem”.  

 
In de praktijk wordt de situatie aan een stuk of 5 spelers voorgelegd 

van gelijkwaardig niveau. Het enige wat ontbreekt is natuurlijk de 
ongeoorloofde informatie (zoals een denkpauze). En dan wordt 

gevraagd welke overweging deze speler maakt en welke beslissing hij 
uiteindelijk neemt.  



Rob Stravers CrisisCreativiteit 31 januari 2022 

 
16 

 

 
Als er vervolgens twee of meer spelers zijn die iets anders beslissen 

dan de (in de praktijk) gedane 3, dan is daarmee die andere bieding 

een logisch alternatief waar de betreffende speler voor had moeten 

kiezen. Mocht (vrijwel) iedere ondervraagde dezelfde bieding doen als 
de eerste speler, dan is er kennelijk geen keuze. 

 
Op deze manier wordt voorkomen, dat de arbiter een verkeerde beslissing 

neemt, omdat hij een andere kijk op het spel heeft. Persoonlijk vind ik het 
zeer waardevol. 

 

Bij Stepbridge zijn de mogelijkheden groter om informatie uit te wisselen 
via niet toegestane methodes. Zo is het mogelijk om de hele tijd met een 

openstaande whatsapp verbinding met elkaar te praten, twee 
samenwonenden kunnen zelfs naast elkaar aan de eettafel zitten en elkaars 

kaarten bekijken. 
 

Als iemand zich beklaagt bij de Step arbiter, dan kan StepBridge een 
onderzoek instellen. Ze hebben daar speciale software voor die een heel stel 

door deze persoon, of dit paar, gespeelde spellen kan bekijken en mogelijke 
“verdachte handelingen” rapporteren. Welke criteria worden gehanteerd, wil 

de ontwikkelaar niet vertellen uit concurrentie overweging. Ook is het niet 
bekend of de software kan worden ingesteld naar niveau van de speler. 

 
Als je door het systeem als “verdachte” wordt aangemerkt, worden de 

spellen bekeken door de Commissie Eerlijk Spel, de CES. Deze commissie 

van StepBridge bestaat uit een aantal gerenommeerde spelers, 
voornamelijk van meesterklasse/1e divisie niveau. 

Als men vervolgens tot de conclusie komt, dat er veel afwijkingen zijn en 
“dus” sprake moet zijn van gebruik van ongeoorloofde informatie, wordt de 

spelers of het paar veroordeeld en van Step geschorst. Eventueel wordt de 
zaak ook doorgezet naar de Straf en Tuchtcommissie, waar dan wordt 

bekeken of de sancties ook verder moeten gelden naar het fysiek bridgen. 
 

Ik heb mijn twijfels over de juiste procedures.  
 Zo wordt de software niet ingesteld op het niveau van de 

betreffende spelers. 
 De betreffende leden van de CES verdelen de spellen, waardoor over 

het algemeen elk als “verdacht” aangemerkt spel door slechts 1 
(hoogstens 2) persoon wordt bekeken. 

 Zaken die in het voordeel van de verdachten zouden pleiten (Als ze 

gebruik zouden hebben gemaakt van ongeoorloofde Informatie 
hadden ze hier toch wel een veel beter resultaat behaald) worden 

niet meegenomen, want 1x vals spel is al 1 keer teveel. 
 

Deze manier van onderzoek en conclusie is dus in strijd met artikel 16B van 
de spelregels, waarin staat dat elke situatie moet worden beoordeeld door 

een significant aantal spelers (“normaal” hanteren we 5 spelers) van 
vergelijkbaar niveau. Dus als je de prestaties van iemand van niveau 1e 
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klasse district wil beoordelen, doe je dat door een aantal spelers van niveau 
1e klasse district. 

 
Het vreemde is, dat zowel de Commissie Eerlijk Spel (CES) en de 

Protestcommissie van StepBridge, de Straf en Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep van de NBB, hier verder niet op reageren. Het 

argument dat het door te weinig mensen en spelers van verkeerd niveau 
wordt beoordeeld, wordt volledig genegeerd. Ik zou dan denken, dat 

hiermee de commissieleden de eersten zijn die de regels opzettelijk 
overtreden en dus zelf vals spelen. 

 

Alleen wat moet je als simpele bridger tegen dit soort organen die zo 
ongeveer onaantastbaar zijn? 

 
Er is leven na bridge!! Zoek een andere hobby of ga lekker thuis bridgen of 

op een “grijze” club, waar ze, volgens de NBB, het niet zo nauw nemen met 
de regels.  

 
Volgens mij neemt de NBB en haar organen het zelf niet zo nauw met de 

spelregels. 

 

 

Weer veilig fysiek? 

 

Eerst mijn eigen tekst van vorige week corrigeren! 
 

Ik schreef in de vorige CC:  
 

“Een gunstig aspect is, dat ondanks een extreem hoog aantal besmette 
mensen tegelijk, slechts een zeer laag percentage ernstige 

ziekteverschijnselen in korte tijd toch tot te veel ziekenhuisopnamen 
tegelijk zal leiden.” 

 

Uiteraard passen te veel ziekenhuisopnamen nimmer onder de vlag van 'een 
gunstig aspect'! 

 
De combinatie 'zeer veel besmettingen zonder extra ziekenhuisopnamen' 

voelt voor mij wél gunstig. Omdat daarmee ook een groeiend deel van de uit 
overtuiging niet-gevaccineerden worden beschermd. En daarmee doen we 

allemaal ons voordeel als een variant volgt die wél een hoog risico geeft van 
ernstige complicaties. 
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Wat is de meerwaarde van een NOC*NSF-advies? 

 

Ik vraag mij af wat de meerwaarde is van het NOC*NSF omdat bridge 

absoluut geen sport is. Daarbij komt nog dat de NBB straks afdracht moet 
doen aan de belasting dienst en ook moet betalen om aangesloten te blijven 

bij een organisatie die in het geheel geen enkele invloed meer heeft.  
 

Wat moeten/kunnen wij dan nog met dat soort advies? Niets toch? De NBB 
geeft aan dat de buurthuizen een andere insteek hebben om te spelen. Het 

blijft bizar van wat te doe en/of te laten. 
 

Weet je het nog als onderzoeker van dit alles, ik niet…… 

 
Mieke 

 
Rob: 

Ik ga nog een stap verder: zelfs als we wel als sport zouden worden 
erkend, val ik niet graag onder de regelgeving/ruimte van het NOC*NSF 

en Overheid. Vooral hun antwoorden op mijn vragen vorig jaar gaven 
een ontluisterend/onthutsend beeld van hun kennis. 

 

Regels als: geen 1,5 meter tijdens bridge, maar wel die afstand houden 
ervoor, erna en tijdens het wisselen, zijn voor mij alleen logisch als 

daarover een bindende afspraak is gemaakt met het virus zelf. 
 

 
Kunnen bridgers zonder booster ook fysiek meebridgen? 

Ik ving ergens op dat personen zonder booster gewoon naar bridge kunnen, 
RAAR. 

 

Rob: 
Als je alleen bridgers met een Corona Toegangs Bewijs laat meespelen, 

mag je aannemen dat de QR-code vervalt als de maximumtijd tussen 
de laatste coronaprik en het zetten van een booster is overschreden.   

 
De NBB meldde aan de clubbestuurders in het Informatiebericht van 

vrijdag 28 januari: 

 

Woensdag 26 januari zijn nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen 
ingegaan. Concreet betekent dit dat bridgeclubs ook 's avonds weer mogen 

spelen. Speelt je club op een locatie met als hoofdfunctie horeca dan moet 
de zaal om 22.00 uur sluiten. Eerder op de avond beginnen of een ronde 

minder spelen kan hier mogelijk een oplossing bieden. 
 

Locaties met als hoofdfunctie sport, zoals sportkantines of denksportcentra, 
mogen langer open blijven. De horecavoorziening moet wel om 22.00 uur 

dicht. 
 

We gaan ervan uit dat clubs hierover in goed overleg zijn of gaan met hun 
locatiebeheerder. 
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Clubs die bij een wijk- of buurtcentrum spelen, adviseren wij contact op te 

nemen met de locatiebeheerder en te vragen welke eindtijd zij aanhouden. 
 

Coronatoegangsbewijs en mondkapjesplicht 
Ook gelden er nog steeds richtlijnen ten aanzien van het 

coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht. 
 

Coronatoegangsbewijs 

 Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor georganiseerde 

sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 
 Voor alle locaties waar een CTB verplicht is, geldt dat een mondkapje 

verplicht is bij verplaatsing binnen. 
 Er is geen coronatoegangsbewijs nodig voor mensen die functioneel 

aanwezig moeten zijn en ook voor vrijwilligers geldt dat zij geen 
coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, 

coaches, leiders, onderhoudsprofessionals. 
 Meespelende vrijwilligers (bijvoorbeeld een wedstrijdleider) 

moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen. 

 

Mondkapjesplicht 
 

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op 
binnensportlocaties, behalve bij het sporten. Er is geen eenduidig antwoord 

of het wisselen bij bridge een onderdeel van de sport is. In het 
sportprotocol staat ook een mondkapje te dragen als men zich verplaatst. 

Het algemene dringende advies van de overheid is om wel een mondkapje 
te dragen om jezelf te beschermen. Ons advies is dat bij het wisselen op te 

volgen. Voor alle maatregelen en het nieuwe protocol verantwoord sporten, 
verwijzen we naar onze website met alle coronamaatregelen. 

 

Maak met elkaar een zorgvuldige afweging 
 

De BridgeBond geeft geen advies of je wel of niet weer fysiek gaat bridgen 
als club. Wij vertellen wat de voorwaarden vanuit de overheid zijn om weer 

te kunnen bridgen. We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die 
klaarstaan om weer fysiek te bridgen en dat er leden zijn die voorbehoud 

hebben. We kunnen alleen adviseren in overleg te blijven met je leden om 
vast te stellen onder welke voorwaarden je (fysiek) zou willen gaan spelen. 

Een goede afstemming blijft belangrijk.  

 

Rob: 

In het verleden uitte ik regelmatig kritiek op de informatie en 
coronarichtlijnen van de Bridge Bond.  

 
Maar dat geldt zeker niet voor deze tekst. Ik geef nu een compliment! 

https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/

