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Kijkterugtip! Vrijdagvond 4 mei 19.50 uur: MAX Meldpunt op NPO 2 

Kijk even terug vrijdag 4 februari om 19.50 uur naar MAX 
Meldpunt, het consumentenprogramma van Omroep MAX op NPO 2. 
De uitzending gaat over de regeldruk die verenigingen ervaren. Het 
programma heeft in Goes bij Bridgevereniging Zuid-Beveland een 

reportage gemaakt. Voorzitter Herman Bos heeft zijn handen vol 
aan administratieve eisen. In de studio is BridgeBond-directeur 

Berit van Dobbenburgh om de btw-heffing op denksporten te 
bespreken. 
 
Meer over de uitzending lees je op de website van MAX 
Meldpunt. Daar worden de uitzendingen ook gearchiveerd. 

 

Ik (Rob) roep elke bridger die de kans krijgt voor breed publiek ons bridgespel te 
promoten, op, om die kans met beide handen te grijpen. 21% BTW heffen omdat 

bridge in plaats van spieren en gewrichten de hersenen in conditie houdt, en 

daardoor – zonder sportblessures – de kans op ziekten als Alzheimer belangrijk 
verkleint, is van de gekken. Laat een tafel bridgers veel plezier uitstralen, compleet 

met lachbuien, om daarmee af te rekenen met het hardnekkige vooroordeel dat 
bridge in absolute stilte moet worden gespeeld. 

 

  

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
https://www.maxmeldpunt.nl/vrije-tijd/vrijdag-in-meldpunt-regelzucht-draait-kleine-clubs-en-verenigingen-de-nek-om/
https://www.maxmeldpunt.nl/vrije-tijd/vrijdag-in-meldpunt-regelzucht-draait-kleine-clubs-en-verenigingen-de-nek-om/


Rob Stravers CrisisCreativiteit 7 februari 2022 

 
2 

 

Individu en de Rechtspraak in de Bridgewereld 
 

Ontvangen reacties 
 

Ik ben klaar met bridge 

 

Wat een verhaal over dat vals spelen. 
Ik werd steeds kwader toen ik het las, maar ook moedelozer. Dit soort 

commissies staan dus gewoon boven de wet, niemand die hen kan/mag 
controleren cq corrigeren. Sterker nog, ze zijn de wet. En wat een ego’s, 

wat een machtsmisbruik. die intense wens om mensen zo hard mogelijk te 
treffen en zo zwaar mogelijk te straffen. De verhoudingen hier zijn werkelijk 

totaal zoek, op alle fronten. Alleen dat taalgebruik al. Je ziet ze in 
gedachten gewoon voor je, met hun opgezwollen borstkassen van 

vermeende belangrijkheid. Ook zo’n truc: mensen ontmenselijken door ze 
appellanten te noemen. daarmee wordt die mens een anoniem ding. dat 

maakt het gelijk al een stuk makkelijker om te trappen.  
 

Heel sterk van de betreffende personen om daar niet in mee te gaan! Na 
vorige berichten van jou hierover ben ik zelf al gestopt met step. Die 

mensen daar deugen gewoon niet. Nu, naar aanleiding van dit verhaal, stop 

ik zeker helemaal met bridge. Aanvankelijk dacht ik dat ik in een corona 
pauze zat, maar nu ben ik er definitief  klaar mee. Met zo’n onveilig 

instituut wil ik niets meer te maken hebben. 
 

Jammer van het bridge, dat is een mooi en leuk spel.  

 

Rob: 
Omdat mogelijk meer bridgers zich afvragen of ze nog wel willen 

doorgaan met dit mooie leuke spel, geef ik graag mijn reactie op het 
voornemen om vanwege het ‘vals spel-beleid’ de bridgetafel vaarwel te 

zeggen. 

 
Zolang ik bridge een mooi spel vind en daarvan kan genieten, zal geen 

vervelend gedrag van een speler, of een beleid dat ik op bepaalde 
punten verkeerd vind, mij wegjagen. Integendeel, en dat kan mijn 

afwijking zijn, ik ga in dat soort situaties de strijd graag aan.  
 

Wat al meteen beduidend beter voelt is: de aanname dat StepBridge er 
voor honderd procent van overtuigd is dat hun opsporingsmethodiek 

waterdicht is. Om die reden vindt StepBridge hoor en wederhoor 
overbodig. 

 
Overigens denk ik dat het overgrote deel van de spelers die 

volgens het DDolar-systeem worden aangemerkt als mogelijke 
valsspelers, inderdaad vals speelt. Maar een overgroot deel 

betekent dat een heel klein deel ten onrechte van vals spel wordt 

verdacht. En ik vind dat je er alles aan moet doen om een 
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gerechtelijke dwaling te voorkomen. Want je zult maar zonder 
gebruik van ongeoorloofde informatie in de ban worden gedaan. 

 
 

Ook ben ik overtuigd van de goede intentie van alle NBB-
commissieleden. Geen van de commissieleden zal ‘schuldig’ uitspreken 

als die van het tegendeel is overtuigd. 
 

Ik plaats alleen vraagtekens bij de wijze waarop de 
commissieleden werken. Als een paar regelmatig kiest voor 

kansarme acties, die vrijwel altijd goed uitpakken, en dat paar 
aan de digitale bridgetafel beduidend hoger scoort dan aan de 

fysieke, wijst dat inderdaad in de richting van vals spel. Pluspunt 
van de twee NBB-commissies is dat ze de beschuldigden wel de 

gelegenheid geven van een weerwoord. Probleem is echter dat 
van een voorgelegd verdacht spel niet alle informatie wordt 

gegeven, zoals het biedsysteem van de tegenstanders en alert 

met uitleg.  
 

Naast aandacht voor hoge scores door verdachte keuzes, is het 
minstens zo noodzakelijk om spellen die lager scoorden eveneens 

tegen het licht te houden.  
 

Los daarvan vind ik dat uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met 
het uitsluiten van fysiek bridge. Vooral als een paar aan de fysieke tafel 

nog nooit van vals spel werd verdacht.  
 

Hopelijk met kleine stapjes naar verbetering 

 

Dag Rob (en Ron), 
 

Met veel belangstelling heb ik jullie reactie op de zaak Karin & Wouter 
gelezen. Ik ben blij met het kritische geluid en hoop zeer dat de betreffende 

personen er op reflecteren. Ondanks de procedures en reglementen blijven 
deze personen tot een inner circle behoren, wat maakt dat ook buiten de 

commissies over de zaak wordt gesproken en daardoor 
meningen/standpunten (on)bewust doorwerken in de 

feitelijke  behandeling. 
 

Op dezelfde wijze zal jullie bijdrage in toekomstige zaken doorwerken, al zij 
het met kleine stapjes. 

 
Hartelijke dank voor jullie inzet. 

 
Thieu Steijvers 

Vz De Ban 

(en voormalig politieambtenaar) 
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Doet mij denken aan de Raad van State 

 

Tjonge, wat een ontzettend vervelende zaak over het valsspelen. 
Het doet mij denken aan de Raad van State: die gaan / gingen? in principe 

ook altijd mee met het algemeen bestuur. Als burger kon je zelden of nooit 
je gelijk halen / krijgen.  

De opmerkingen over het niet meenemen van alle spellen deed me denken 
aan het nakijken van tentamens van studenten. Studenten hebben recht 

van inzage om te leren van hoe eea nagekeken is. En studenten probeerden 

altijd bij een aantal vragen meer punten toegekend te krijgen. Prima. Maar 
ik gaf ze altijd mee: bij een aantal vragen heb je misschien te weinig 

punten gehad, maar ik kijk het hele tentamen weer na, want misschien heb 
je bij een aantal andere vragen teveel punten gehad. Dat zette meestal eea 

wel in perspectief.  
En een heel goed punt is het niveau van de arbiters. Van hun oordeel kun je 

altijd leren, maar arbiters (en zeker de arbiters bij StepBridge en de NBB) 
moeten in staat zijn om biedingen door mindere goden ook op waarde te 

kunnen inschatten. Ik krijg de indruk dat dat niet is gebeurd.  
 

Heel vervelend voor deze mensen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Yolanda  

 
 

De rechten van de beschuldigden zijn zwaar geschonden 

 

 Geen beroep mogelijk? 
Volgens de reglementen kan je niet in Beroep tegen een uitspraak 

van de CvB. Dat lijkt maar zo.  
De subsidie van NOC*NSF aan een bond kan gekort worden als een 

sportbestuur zich niet houdt aan de  regels van goed bestuur . 
Gelukkig geldt ook nog het Nederlands Recht en dat biedt ook nog de 

nodige mogelijkheden om je gelijk te halen. Kost meestal wel een 
beetje meer als een advocaat er zelf niet veel geld aan kan verdienen. 

In jouw verhaal laat je  zoveel procedurele en juridisch fouten zien, 
dat als ik voorzitter van de Bridgebond  zou zijn flink buikpijn zou 

hebben. 
 

 Petten probleem 
Het verbaasde me dat leden van commissies bij de bond niet 

(willen)begrijpen, dat je als lid van een beoordelende commissie elke 

schijn van betrokkenheid of “niet-objectiviteit” moet voorkomen. 
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Een verkeerde invloed van de bureaumedewerkers in de verschillende 
commissies kan door de belangen schadelijk zijn voor de “goede” 

rechtsgang. 
 

 Rechten van een beschuldigde 
. Als juridisch uitgangspunt heb ik geleerd op de paar lessen Recht, 

die ik ooit in een management opleiding had: 
“Het is niet  aan de beschuldigde  de onschuld van de beschuldigden 

te bewijzen. De beschuldiger dient het te bewijzen of aannemelijk te 
maken.” 

1. Geloven in een machine (lees ook boek van Pieter 

Omtzigt) is heel gevaarlijk, als je niet weet hoe en op 
welke criteria hij zoekt en conclusies trekt. 

Heb jij de spellen en de reden (verkeerde kaart, spelplan 
of  bod) van “vermeend” vals spel gezien?  Zo ja, dan 

moet je als verdediger met het paar overleggen en of een 
vergelijkbare spelsituatie vinden of een redelijke 

verklaring vinden. 
Een redelijke verklaring vinden is, zoals Epko ook betoogt 

als reden om mensen eerst niet te waarschuwen, eigenlijk 
niet moeilijk. (Hoe lager het niveau, hoe vaker je moet 

gokken) 
Ik kan me dan ook vinden in conclusie 1 van de CvB. De 

weg is wel discutabel, maar er is toch alleen gekeken naar 
de feitelijke spellen? 

2. Het tijdens de zitting geconfronteerd worden met bewijs is 

een elementaire fout. 
De conclusie, dat je tijdens de behandeling van je zaak 

overvallen mag worden met nieuw bewijsmateriaal is 
principieel fout. 

3. Ontlastende verklaringen 
Het niet afwegen en meewegen van de belangen van de 

beschuldigde tegen de belangen van de bond en de 
beschuldiger is helaas wel gewoonterecht geworden bij de 

Bridgebond. 
De conclusie van de CvB past wel in het huidig 

gewoonterecht, maar is onjuist binnen de “recht” principes 
van “Goed Bestuur” 

4.  Ontlastende spellen 
Ik kan me wel voorstellen, dat een ontlastend spel gelijk 

met een belastend spel wordt behandeld. (zie ook punt 1) 

Ik kan me net als bij 1 vinden in de conclusie van CvB, 
maar echt onjuist is, dat die mogelijkheid niet gegeven is 

voor de behandeling in de S&T cie. 
5.  Leugen van de “bekentenis” 

Dat de CvB hier niet op in is gegaan, is een gotspe voor 
rechts gelijkheid. 
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Als je onschuldig bent en niet de kennis hebt om de 
machine en de “geleerden” in het CES proces te bestrijden 

moet je bekennen. 
Verlies je de strijd, dan ben je zelfs niet meer welkom bij 

de bond en haar clubs. 
Dat de CvB op basis van de kennis van het proces tot deze 

uitspraak durft te komen, snap ik niet.  
De CvB slaat hier op basis van de bekende informatie  in 

het verhaal de plank helemaal mis.  
6. Inzet DDDolar  

Zie 1. Mijn bezwaar tegen het voortraject  

Logische conclusie van de CvB omdat het hulpmiddel geen 
onderdeel van de procedure was.  

 
7. Acterende leden S&T in de zitting 

Het pettenprobleem is overduidelijk. Wie was er aanwezig 
om het paar gelijk te laten geven.  

Stepbridge haar werkwijze afkeuren was in veel cases al 
noodzakelijk.   

Als de vraag aan CvB is de zaak opnieuw door andere 
leden (kamer) van de S&T commissie te behadelen is mijn 

conclusie 
De onafhankelijkheid was niet geborgd. Zaak wordt 

opnieuw naar S&T verwezen.  
 

Mijn conclusie is: De rechten van de beschuldigde zijn zwaar 

geschonden. 
Op de stoel van de CvB zou ik zeker niet tot een vrijspraak komen. 

Als CvB zou ik de eis stellen, dat de beschuldigde op alle spellen hun 
commentaar moeten kunnen geven. (Met hulp van een 

onafhankelijke  professional en met het spel uit de bibliotheek van 
Stepbridge (bied en spelverloop). 

 
   Spelersraadpleging 

De spelersraadpleging  is in mijn ogen ook zo’n oneerlijk  instrument.  
Waarom mag je als beschuldigde geen mensen (minimaal 2) kiezen, 

die jouw systeem/opvattingen ook spelen? 
Aardig voorbeeld uit de hoofdklasse van Ton Kooijman.  

Bij ons op de club bood iedereen (4 man) 4 en zou ook nog 5 

bieden als redbod. In het district Delft, waren 2 spelers van de 4 , die 

geen 4 zouden bieden. 

Conclusie het redbod was gebaseerd op denken. Lang zal ze leven voor de 

beschuldigde en weer iemand, die niet meer extern gaat spelen.  
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A la Lucia de B. 

Dank voor het verslag over vermeend vals spel. De veroordeling van de 

twee bridgers doet mij sterk denken aan de veroordeling van Lucia de B. Zij 
werd veroordeeld voor moord op baby’s, omdat zij steeds dienst had als er 

weer een baby overleed. Met deze veroordeling op grond van statistisch 
bewijs is later de vloer aangeveegd. 

 
Wim Ostendorf 

 

Jullie kunnen kiezen:  
 Zonder protest, op grond van grote mate van waarschijnlijkheid, een jaar 

uitsluiting van StepBridge. 
 Of in beroep gaan, waarna een uitgebreid onderzoek volgt. Als (StepBridge) 

dan vals spel bewezen acht: levenslange uitsluiting én het risico dat de NBB 
jullie volledig uitsluit van alle NBB-activiteiten. 

 

Ik heb met veel interesse je artikel gelezen over vermeend vals spel en de 

procedures er omheen. Inderdaad is mijn grootste grief, dat als je door de 
StepBridge Arbiter wordt verdacht, zonder pardon een schorsing volgt.  

 
Men begint niet met hoor en wederhoor maar direct straffen. Bovendien is 

DDOLAR en de beoordeling door een speler van niveau zeer dubieus. Ikzelf 
heb een heel dossier aangelegd over de schorsing die over mijn partner en 

mijzelf werd uitgesproken. Als je protesteert tegen de grote onduidelijkheid, 
volgt een nog grotere dreiging. De dreiging is zelfs dat je nooit meer mag 

bridgen bij StepBridge en kan worden uitgesloten van alle NBB-drive’s en  
-toernooien. 

 
Wij ontvingen ruim een jaar geleden het volgende bericht per mail: 

 
Beste Reina en Carel van Zeuten (gefingeerde naam), 
Wij ontvingen diverse meldingen over door u uitgevoerde onlogische keuzes bij het 
bieden, spelen of tegenspelen die zeer goed bleken uit te pakken. Nu is er op zich 
niets mis mee om onlogische keuzes te maken (dat gebeurt aan de lopende band), 
maar over een groot aantal spellen zal het altijd zo zijn dat de onlogische keuzes 
slechter scoren dan de logische keuzes. Met logisch bedoelen we dan met name dat 
de keuzes het logische gevolg zijn van de informatie die reglementair tijdens het spel 
naar boven is gekomen (door bieden/signaleren). 
Naar aanleiding van genoemde meldingen zijn wij een beknopt onderzoek gestart, 
waarbij we steekproefsgewijs een aantal recent door u gespeelde spellen hebben 
geanalyseerd. Uit dit onderzoek bleek dat u met grote regelmaat goed scoort met 
onlogische keuzes, terwijl u zelden slecht scoort met dergelijke onlogische keuzes.  
De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat er een grote mate van 
waarschijnlijkheid is dat in de recente periode bij tenminste een deel van de door u 
gespeelde spellen gebruik is gemaakt van ongeoorloofde informatie (bv. door 
overleg over de handen via externe communicatiemiddelen). 
Vals spel is daarmee voldoende waarschijnlijk om u een sanctie op te leggen. 
Aangezien vals spel een van de ernstigste overtredingen is die u kunt begaan, wordt 
uw account afgesloten voor de periode van één jaar. Tijdens deze periode is het u 
ook niet toegestaan via een ander account actief te zijn op StepBridge  
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Voor meer informatie over hoe StepBridge omgaat met vals spel, verwijzen we u 
naar onze “veelgestelde vragen” (tabblad Arbitrage): 
https://www.stepbridge.nl/faq/ 
Zoals hierboven al aangegeven, bent u gesanctioneerd op basis van een beknopt 
onderzoek. U kunt in beroep gaan tegen deze beslissing bij de protestcommissie van 
StepBridge. Indien u in beroep gaat, zal de protestcommissie een uitgebreid 
onderzoek starten.  
Zonder u van een eventueel protest af te willen houden, zijn we wel genoodzaakt u 
over de mogelijke consequenties te informeren: De conclusie van dit aanvullende 
onderzoek kan zijn dat vals spel niet alleen zeer waarschijnlijk, maar ook bewezen 
wordt geacht. Als vals spel bewezen wordt geacht, wordt u definitief (voor altijd) de 
toegang tot StepBridge ontzegd, en wordt in de zwaardere gevallen uw dossier 
overgedragen aan het Bondsbestuur van de NBB met het verzoek deze te laten 
behandelen door de Straf en Tuchtcommissie. De Straf en Tuchtcommissie kan 
besluiten u volledig uit te sluiten van alle NBB activiteiten.  
U mag dan bij geen enkele aangesloten vereniging nog bridgen, en ook nooit meer 
meedoen aan een competitie of een onder auspiciën van de NBB georganiseerd 
toernooi. Wilt u in beroep gaan? Voegt u dan aan deze mailtekst uw motivatie toe en 
stuur het bericht naar protest@stepbridge.nl. Gebruik hiervoor de "Forward" of 
"Doorsturen"-knop in uw mailprogramma. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De StepBridge Arbiter 

 

 
Rob:  

Ik probeer standaard geen oordeel te vellen. Maar ik geef toe dat een 

werkwijze als deze, mijn – volgens sommigen toch vrij extreme – grens 
stevig op de proef stelt. 

 
Probeer je even voor te stellen wat zo’n bericht met jou zou doen.  

 
Allereerst kun je je verraden voelen als daarvoor geen enkele 

tegenstander aangaf jullie biedingen of tegenspel verdacht te 
vinden. Extra vervelend als je regelmatig met bekenden Stept. 

 
Tegelijk word je zonder enige vorm van proces voor een jaar 

geroyeerd. Natuurlijk ligt het voor de hand om in beroep te gaan 
als je van jezelf weet dat deze beschuldiging haaks staat op de 

waarheid. Maar… wat is wijsheid als je (grote) vraagtekens plaatst 
bij het rechtssysteem van StepBridge?  

 

In het augustusnummer van 2021 (pagina 15), schrijft StepBridge 
(Epko Steinmetz): ‘Als er iets verdachts gebeurt, dan willen we graag 

dat dat bij ons gemeld wordt, je mag dat absoluut niet aan tafel 
zeggen.’ 

 
Wat is dat voor onzin! Waarom niet het advies geven om eerlijk te 

chatten dat een bepaalde actie jou verbaast? Met de vraag hoe die 
speler tot zijn keus kwam. Grote kans dat deze een heldere verklaring 

https://www.stepbridge.nl/faq/
mailto:protest@stepbridge.nl
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geeft. En zo niet, wat is er dan tegen om iets te schrijven als: ‘Dank 
voor je uitleg, maar mijn vraagteken is nog niet weg.’ 

 
Als aan de hand van het kleinere onderzoek inderdaad vraagtekens 

ontstaan over vermeend vals spel, maar te kleine vraagtekens om de 
betreffende spelers van vals spel te beschuldigen, waarom dan niet een 

tekst als: 
 

Mijn alternatieve ‘sanctie’ 
Beste Reina en Carel van Zeuten (gefingeerde naam), 
Wij ontvingen diverse meldingen over door u uitgevoerde onlogische 
keuzes bij het bieden, spelen of tegenspelen die zeer goed bleken uit te 
pakken. Nu is er op zich niets mis mee om onlogische keuzes te maken 
(dat gebeurt aan de lopende band), maar over een groot aantal spellen zal 
het altijd zo zijn dat de onlogische keuzes slechter scoren dan de logische 
keuzes. Met logisch bedoelen we dan met name dat de keuzes het 
logische gevolg zijn van de informatie die reglementair tijdens het spel naar 
boven is gekomen (door bieden/signaleren). 
 

Naar aanleiding van genoemde meldingen zijn wij een beknopt 
onderzoek gestart, waarbij we steekproefsgewijs xx (concreet aantal 
noemen) recent door u gespeelde spellen hebben geanalyseerd. Uit 
dit onderzoek bleek dat u in xx gevallen (concreet aantal noemen) 
goed scoort met onlogische keuzes (aangeven om wat voor soort 
onlogische keuzes het gaat), terwijl u in xx spellen (concreet aantal 
noemen) slecht scoort met dergelijke onlogische keuzes. 

 
Wij gaan er graag van uit dat u tot nu toe bij de minder kansrijke keuzes 
het geluk aan uw kant had. Maar zoals u weet, geven resultaten uit het 
verleden geen enkele garantie voor de toekomst. 
 
Met hartelijke groet, 
 
De StepBridge Arbiter 

 
 

 

 


