
Ontvangen reacties op de enquête over de StepBridgetafelsfeer 
 

Het hield je de afgelopen tijd weer van de straat… Goed dat je dit initiatief 
hebt genomen.  

 
Ik speel veel op step. 
Ik denk dat er een groot gebrek is aan kennis over de regels en de 
handhaving van de regels op step. 
  
In het stepreglement zijn een aantal zaken geregeld. Als je je daar niet aan 
houdt en niet weet hoe het geregeld is dan levert dat problemen op. 
  
Ik ken diverse gevallen van verwijdering van step ivm onheus gedrag etc. Het 
meest bekend is het geval dat door de rijdende rechter is behandeld. 
  
Zelf heb ik eenmaal melding gemaakt van ongepast gedrag aan tafel. Dat 
geval is keurig afgehandeld, ik kreeg daar bericht van etc. In dit soort 
gevallen word de chat aan tafel bekeken, die ook bewaard wordt. 
  
Kortom de arbiter op step functioneert prima in dit soort gevallen maar je 
moet wel weten waar het loket is en dat het zin heeft om een onderbouwde 
klacht neer te leggen. 
  
Dit geluid mis ik in jouw verhaal. 

   
Ik hou mijn hart vast bij de ruime hoeveelheid bijna  kinderlijk betuttelende 
voorstellen… Als die er doorheen komen ben ik alsnog  heel snel weg bij 
Step… 

 
Complimenten voor het gedegen Steponderzoek en het vele werk dat dit met 
zich mee heeft gebracht. En dat alles om het bridgen voor iedereen 
plezieriger te maken…  Zo moeten we er meer hebben! 

 
Als ik al die mogelijke ergernissen zo op een rijtje zet ben ik blij dat ik nooit 
aan Step Bridge ben begonnen en ga dit nu ook zeker niet doen.  
Dank voor al je inzet om van bridgen een nog  leukere sport te maken.   
 
 

Reactie van StepBridge 
Hartelijk dank voor het toezenden van het resultaat. 
Woensdag 4 juni hebben wij bestuursvergadering en ik zal er zorg voor 
dragen dat het onderzoek besproken gaat worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marlou Duijvestijn 
Marketing en Communicatie StepBridge 
 


