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Utrecht, 13 januari 2008. StepBridge, de Nederlandstalige internetbrid-
geclub, is gedaagd door Truus Memel. Mevrouw Memel, op StepBridge 
bekend onder de nick-name 
TruusMe, vecht de onherroe-
pelijke schorsing aan, jegens 
haar uitgevaardigd door het 
bestuur van StepBridge.  

Het geroyeerde lid heeft haar 
zaak ingediend bij mr. Frank 
Visser, de Rijdende Rechter.  

De Rijdende Rechter treedt 
op in het gelijknamige televi-
sieprogramma, dat de NCRV 
al meer dan tien jaar uit-
zendt.  

Uitspraken van mr. Visser 
hebben dezelfde rechts-
kracht als die van traditionele rechtspraak. 

Het bestuur van StepBridge heeft zich akkoord verklaard met de rechts-
gang op televisie. De zaak dient in verschillende stadia. De hoorzitting 
vond vrijdag 11 januari 2008 plaats op het bureau van de Nederlandse 
Bridge Bond te Utrecht. StepBridge werd op de zitting vertegenwoordigd 
door Pim Vaders, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van StepBridge. 
Volgens hem heeft TruusMe over langere tijd onheus gedrag vertoond 
jegens andere clubleden.  

http://www.stepbridge.nl/
http://rijdenderechter.ncrv.nl/


Zij zou zich hebben schuldig gemaakt aan het zo maar weg lopen van ta-
fel, het zonder toestemming wissen van een spel en vooral aan veel-
vuldige stalking van medeclubgenoten. Vaders verklaarde dat mevrouw 
Memel hier zorgvuldig is op aangesproken. In eerste instantie liep 
TruusMe tegen waarschuwingen aan en vervolgens kreeg zij schorsin-
gen van eerst 1 maand en daarna van 1 jaar. 

Toen TruusMe bleef volharden, is overgegaan tot onherroepelijke schor-
sing. Mevrouw Memel wil met de procedure bereiken dat zij weer wordt 
toegelaten tot Stepbridge. Ondanks aanvaringen met spelers en met het 
bestuur denkt zij nog voldoende plezier te putten uit het spelen met haar 
bridgevrienden en -vriendinnen, die zij volgens haar op StepBridge nog 
steeds heeft. Ter zitting viel de welbespraaktheid van mevrouw Memel 
op.  

Vaders bevestigde dat mevrouw Memel zich nimmer had bediend van 
onwelvoeglijk taalgebruik. Internationaal arbiter Jeanne van den Meirac-
ker, opgeroepen als getuige-deskundige, verklaarde dat het ongewenst 
aanwezig zijn als toeschouwer aan een tafel - een van de beschuldigin-
gen tegen TruusMe - als hinderlijk kan worden gezien. Van den Meirac-
ker kon zich aan de andere kant wel vinden in de klacht van TruusMe, 
die het gedrag van sommige Steppers als een hetze ervaarde. 
 
De Rijdende Rechter speelt zelf geen bridge. Wel logde hij ter zitting in 
op StepBridge. Om zich een beeld te vormen over de zeden en ge-
woonten van het internetbridge, tikte hij enkele zinnen in op de chatbalk.  
 
Het leverde hem prompt de bijnaam op van Steppende Rechter. Visser 
zal zich ongetwijfeld ook verdiepen in de grote hoeveelheid logfiles die 
de aantijgingen van StepBridge moeten staven. De NBB, mede-eigenaar 
van StepBridge, maakte van de gelegenheid gebruik bridge voor de tele-
visie te brengen. Dat Team Oranje afgelopen vrijdag op het bondsbureau 
aan het oefenen was, was mooi meegenomen.  
 
De eindredacteur van de Rijdende Rechter, Hansje Bunschoten van 
producent IDTV, is eigenlijk wel blij met deze zaak: dit is weer eens wat 
anders dan al die burenruzies over schuurtje zus en tuinhuisje zo. Ik vind 
het interessant te zien hoe de rechtspraak zich houdt in internetkwesties. 
De uitspraak kan nog maanden op zich laten wachten. De televisieuit-
zending is september 2008 te voorzien. 
 
 
 



 

Rijdende Rechter 
stelt StepBridge in het gelijk 

 
 

Zaandam, 19 maart 2008.  
  
StepBridge hoeft haar voormalig club-
lid TruusMe nooit meer toe te laten. 
Dat besliste vandaag de Rijdende 
Rechter op een speciale zitting in 
Zaandam. De uitspraak is bindend, zo 
waren partijen vooraf overeengeko-
men.  
 
Daarmee was het verzoek van 
mevrouw Memel weer te mogen spelen 
op StepBridge van de baan. Mr Frank 
Visser had wel juridische kritiek op de 
motivatie van het bestuur van Step-
Bridge, dat zich beriep op het huis-
reglement.  

 
Niet helemaal juist, zo oor-
deelde Visser. Hij heeft het 
zogenaamde wangedrag van 
mevrouw Memel niet bewe-
zen geacht.  
 
Het feit dat haar eis niet 
ingewilligd is door Mr Visser, 

heeft te maken met een ernstig verstoorde relatie en dan is het niet pret-
tig meer om haar weer toe te laten op StepBridge. Mr Visser vergeleek 
het met een verstoorde werkrelatie, dan kunnen partijen vaak ook beter 
ieder een eigen weg gaan.  
 
De volledige uitspraak is hier te lezen. De Rijdende Rechter is een 
televisieprogramma van de NCRV. De uitzending van de uitspraak en de 
eerdere zitting valt te voorzien in september 2008.  
 

http://rijdenderechter.ncrv.nl/
http://rijdenderechter.ncrv.nl/
http://www.bridge.nl/

