
Crisis Creativiteit  Nr. 138                   1 november 2021 

 

 

Link naar de eerder verschenen Bridge Trainingen, CC’s en ACC’s  
én naar de Corona Plus Schema’s: 

 
http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8 

 

Veilig(er) BridgeProtocol  (versie 27 oktober 2021) 
 
 

1. De bridgeruimte is alleen toegankelijk met het CoronaToegangsBewijs (CTB). 
Dat wordt verleend na vaccinatie, negatieve test of herstel van corona. 

 
2. Voor clubleden die om medische redenen geen vaccinatie mógen krijgen, 

betaalt de club de kosten van de noodzakelijke coronatesten. 
 

3. Aan de bridgetafels waarvan minstens één speler dat wenst, wordt - zonder 
discussie - door alle tafelgenoten een mondkapje gedragen. De meeste 

clubleden zullen zo’n ding standaard bij zich hebben; de club zorgt voor een 
klein voorraadje. 

  
4. Voor een goede ventilatie zullen wat ramen open staan. Eén persoon bepaalt 

welk(e) raam/ramen open staat/staan. Niemand anders komt aan de ramen. 

De club adviseert een trui of vest mee te nemen. 
 

5. Desinfectiegel op elke tafel, waarmee alle spelers voor aanvang van elke 
ronde hun handen desinfecteren. Daarmee is de kans op besmetting via 

kaarten, biddingbox en BridgeMate nihil. 
 

6. Handhaaf tijdens het wisselen de 1,5 meter, vooral als je met iemand 
spreekt. Sta tijdens een gesprek liever naast elkaar dan tegenover elkaar. 

 
7. Mik niet alleen een nies, maar vooral ook lachbuien in je elleboog! Datzelfde 

geldt ook voor gemopper en andere onhoffelijke oprispingen! 
 

8. We gebruiken zoveel mogelijk Corona Plus, of Mitchel wedstrijdschema’s. We 
plaatsen de tafels zo, dat wisselende spelers elkaar niet tegenkomen. Zo 

nodig spreken we ook een looprichting af. Bijvoorbeeld: met de klok mee. 

 
9. Dit protocol herzien we zodra de overheid nieuwe regels laat ingaan. 

 

Inhoud 

2 Als een CTB tot een rechtszaak komt 
5 Moet de club daarvoor opdraaien? 

6 Verantwoord sporten 
7 Tip van een ‘CTB-controleur’ 

8 Vervelend (controleren op CTB)? 

8 Vreemd (waarom geen CTB-info van de NBB en wel via de CC?)  
  

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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En als een CoronaToegangsBewijs-eis tot een rechtszaak komt? 
Het coronaprotocol is een hot item. Hartelijk dank voor je inspanningen 
hieromtrent.  

 
Ik probeer het bestuur zover te krijgen om de QR-check in te voeren. 

Desnoods na een ALV waar de leden beslissen. Dit wordt bij voorbaat 
geweigerd door de voorzitter onder het mom van het volgende: 

 
[Gaan we op basis van die stemming dan opeens clubleden weigeren? 

Degenen die dan naar de rechter stappen worden in het gelijk gesteld, 

er is namelijk geen juridische basis om de QR code te checken. Met 
een beroep op artikel 11 van onze Grondwet ( onaantastbaarheid 

lichaam) zal iedere rechter de “geweigerde” in het gelijkstellen.] 
 

Mijn vraag: heb jij hier ooit iets over meegemaakt? Gehoord? Of is dit een 
indianenverhaal? Een bedrijf kun je voor de rechter slepen. Maar toch geen 

vereniging waar op een bijzondere ALV, of een enquête, door de leden zelf 
besloten is om de test toe te passen? 

 
Zit hier toch best mee in mijn maag. 

Hoop dat je hier iets over kunt zeggen of gehoord hebt. 

 
Rob: 

Zeker in deze tijd, waarin de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen 
groeien, en recent tijdens een bridgetoernooi zónder CTB-controle 12 

van de 44 deelnemers corona kregen en nog 9 daarvan ziek zijn, zou je 
niet met elkaar (Algemene Leden Vergadering) kunnen afspreken dat 

alleen deelnemers met een CBT mogen meedoen? 
  

Of… heeft de voorzitter van Kees’ club inderdaad een punt, als we 
weten dat het door NOC*NSF en de Rijksoverheid in elkaar getimmerde 

Protocol voor ‘verantwoorde’ sport het CTB en de 1,5 meter NIET 
verplicht stelt? 

 
Het lijkt het mij overigens goed om in zo’n CTB-besluit een verlaagde 

contributie mee te nemen voor leden die door de nieuwe regel niet 

kunnen/willen deelnemen, of dat ook met CTB nog niet aandurven. 
 

Ik vroeg ook naar de visie van mijn goede vriend, en jurist, Joseph 
Amiel 

 
Joseph: 

Als gedaagde in de door de vragensteller (hierna simpelweg “Kees”) 

bedoelde hypothetische rechtszaak zou ik wijzen naar dat ene recht 

waaraan de hele Grondwet ondergeschikt is: het recht om te leven. Dit 

fundamentele recht wordt door de alle empathisch vermogen 

ontberende potentieel besmettelijke ongevaccineerden ten aanzien van 

hun omgeving met voeten getreden, uitzonderingen daargelaten. 
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Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, 

recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam, aldus artikel 11 van de 

Grondwet. Van dit artikel zou ik me dan, in het licht van het recht om te 

leven, met overtuiging wagen aan een geïllustreerde interpretatie a 

contrario.  

 

Op deze foto is te zien hoe zuurstof toegediend wordt aan een bijna per 

definitie door een ongevaccineerde besmette extra vatbare Corona-

patiënt, die op een IC-afdeling kunstmatig wordt beademd. Wie zal zich 

niet afvragen, de omineuze buizen en slangen bekijkend, of de 

ongevaccineerde die zich op artikel 11 van de Grondwet beroept niet 

juist zelf degene is die verwijtbaar schuld heeft aan het soms dodelijk 

aantasten van andermans lichaam?  

Terecht bepaalt de grondwetgever dat de overheid zich dient te 

onthouden van het aantasten van het lichaam van haar burgers. Maar 

kan het de bedoeling van de grondwetgever zijn geweest om de 

vaccinweigeraars het recht te geven anderen in ernstig gevaar te 

brengen? De vraag stellen is haar beantwoorden. En mocht men per se 

op zoek willen naar de in het bewuste artikel bedoelde bij of krachtens 

de wet gestelde beperkingen, dan raadplege men de vele bepalingen in 

het strafrecht die het in gevaar brengen van andermans leven 

verbieden en straffen. 

Ik betwijfel echter of de zaak die Kees beschrijft voer voor een rechter 

is. Waarom een rechter belasten met de kafkaëske discrepanties en 

onduidelijkheden die bij herhaling zijn opgetreden bij de teleurstellende 

contacten van de heer Rob Stravers (hierna simpelweg “Rob”) met de 

NOC*NSF en de Nederlandse Bridge Bond (NBB)? Meermaals werd deze 

penibele situatie door Rob leerzaam en efficiënt beschreven in zijn 

gratis aan duizenden lezers toegezonden digitale tijdschriften en 

artikelen, laatst nog in het 136ste nummer van CrisisCreativiteit (CC). 

Kern daarvan is het onbegrijpelijke verschil dat de overheid maakt 

tussen de strengere regels die in de relatief veilige omgeving in 
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restaurants van toepassing zijn en de mildere regels die gelden in de 

aanwijsbaar gevaarlijkere omgeving in de bridgezaal. 

Naar mijn mening zou de rechter de klager tot bezinning aanmanen, 

zeker indien in de statuten of het huishoudelijk reglement van diens 

club een bepaling is opgenomen strekkende tot bescherming van de 

veiligheid en de gezondheid van de leden. Hierbij zou hij ook het 

voorbeeld kunnen  noemen van Kom..Kom Maer, een van de eerste 

niet-rokersbridgeclubs in Nederland. De onverbeterlijke roker kan dan 

in de pauze buiten gaan puffen, maar net zo goed kan de 

vaccinweigeraar de door hem zo gevreesde of verwerpelijk geachte 

aantasting van zijn lichaam vermijden door zich niet te laten inenten 

maar voor een negatieve test als toegangsbewijs te zorgen. 

Tevens zou de rechter de nodige aandacht vragen voor het volgende 

standpunt van de NOC*NSF, zoals onlangs aan Rob meegedeeld: 

 “Je gezondheid blijft te allen tijde het belangrijkst. Wij 

adviseren clubs en hun leden met elkaar te overleggen 

hoe zij denken op een verantwoorde manier invulling te 

kunnen geven aan de nieuwe richtlijnen. Kortom is het 

advies om als organisator met respect om te gaan met 

kwetsbare- en risicogroepen en adviseren wij iedereen 

zijn of haar eigen gezonde verstand te gebruiken.”  

En deze zorgvuldige rechter zou ten slotte zo mogelijk nog meer de 

nadruk leggen op deze zinnen ontleend aan de site van de NBB 

(https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/coronatoegangsbewijs/), 

waaruit moge blijken dat de door Kees overwogen oplossing – de 

beslissing aan de ALV laten – zeker bruikbaar is en weinig te vrezen 

heeft van een rechterlijk oordeel: 

 “Mag je vragen om een coronatoegangsbewijs als 

toegang om op de club te spelen? 

Er bestaat op dit moment geen wettelijk kader of 

jurisprudentie over extra maatregelen binnen de sport. 

Wetgeving m.b.t. evenementen is niet van toepassing op 

een normale bridgeavond. Binnen het verenigingsrecht is 

het wel mogelijk via de democratische weg (ALV) op basis 

van een goede onderbouwing, extra afspraken te maken 

voor een vereniging. 

Zo kunnen clubs die zich zorgen maken over de veiligheid 

van zichzelf en hun leden, met elkaar besluiten om extra 

maatregelen te nemen, zoals toegang met een 

coronatoegangsbewijs. Een dergelijk besluit moet 

goedgekeurd worden in een ALV en kan vervolgens 

uitgevoerd worden. Let daarbij wel op dat deze gegevens 

niet geregistreerd mogen worden.” 

https://www.bridge.nl/coronamaatregelen/coronatoegangsbewijs/
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Of de rechter daarbij een te grote mate van passiviteit aan de NOC*NSF 

zou verwijten en zich daarenboven zou afvragen waarom de NBB niets 

doeltreffends heeft ondernomen tegen het incoherente verschil in 

behandeling tussen restaurants en bridgeclubs (gemakshalve, of in de 

onbewezen en aanvechtbare mening dat daarmee meer clubleden 

behouden zouden worden, of om nog andere redenen)? Wie het weet, 

mag het zeggen. 

Samenvattend. Werk aan de winkel voor de NOC*NSF en de NBB. En, 

beste “potentieel opstandige” leden van Kees’ club, vermijd een 

vergeefse gang naar de rechter en kies eerder voor een pad geplaveid 

met empathie. 

Tot slot, om met een knipoog in de woorden van de Rijdende Rechter te 

praten: “Dit is mijn uitspraak, en zo zit het!” 

 

Moet de club daarvoor opdraaien? 
Hoezo moet de club volgens jouw coronaprotocol voor mondkapjes zorgen? 
En ze moeten ook al de test betalen? 

 
Maar serieus, ik vind dat echt een beetje raar.  

a. Omdat het gewoon ieders eigen verantwoordelijkheid is. je krijgt bij 
albert heijn toch ook geen mondkapje? of in de trein?) en  

b. De meeste ( en de beste) mondkapjes zijn van stof en vrijwel 
iedereen heeft ze al. 

 

Maar wellicht ook vanuit een wat principiëler standpunt zie ik echt niet 
waarom een club mondkapjes moet gaan financieren… 

 
Rob: 

Van mij moet niets. Elke club is uiteraard vrij om het protocol naar 
eigen inzicht en wensen aan te passen. Geen discussie daarover.  

De reden dat ik deze twee punten spontaan opnam, is de volgende. 
Als clubbestuur voel ik mij ervoor verantwoordelijk dat alle leden 

met een bijzonder fijn gevoel ons mooie spel kunnen spelen. Elke 
drempel die een vervelend gevoel kan veroorzaken, blaas ik graag op 

als dat in mijn vermogen ligt. In een gezonde club voelt elk clublid zich 

vicevoorzitter. Niet alleen de voorzitter, maar ook elk ‘gewoon’ clublid 
wil dat alle leden zonder angst met elkaar kunnen en ook zullen 

genieten.  
Bridgers die nooit gebruikmaken van het OV hebben niet 

standaard een mondkapje bij zich. Dan ontstaat een praktisch probleem 
als ze een tafelgenoot treffen die graag speelt met ‘mondgemaskerde’ 

tafelgenoten. Natuurlijk zullen de spelers die een eigen mondkapje bij 
zich hebben deze gebruiken. Het is fijn dat als voor degenen die geen 

kapje hebben, of die zijn vergeten, er toch mondkapjes voorhanden 
zijn. 

 Ik paste die regel wel aan, vooral in deze periode zullen veel 
clubleden standaard een mondkapje bij zich hebben.  
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Verantwoord sporten? 
 

In Twente zitten we met een acute situatie dat er meerdere clubs hun 

bridgeactiviteiten hebben opgeschort. Ook districtscompetitie is uit 

veiligheid uitgesteld.  
Inmiddels blijkt bij mijn eigen vereniging 12 mensen besmet zijn(op 84 

spelende) en onze activiteiten liggen dan ook zeker voor de komende week 
stil.  

 
Aanstaande zondag is er een ronde tweede divisie viertallen waar vijf teams 

uit ons district aan deel nemen. 4 van die teams spelen voor verenigingen 
waar de activiteiten opgeschort zijn. Op de vraag aan de WEKO om te 

overwegen de betreffende zittingen uit te stellen , kwam er als altijd het 
halsstarrige en inflexibele antwoord  van de bond dat ze altijd de 

overheidsmaatregelen volgen en dat ze nooit op de regelingen vooruit 
lopen(ook als is de regering in gebreke gebleven om het proces van 

uitbreiden van maatregel voldoende vooruit te schuiven zodat ze ook nog 
enig effect kunnen bereiken)  

 

Ik snap niet zo goed waarom ik jou dit schrijf, je kunt er verder ook niks 
mee, maar ik moest mijn woede een uitlaatklep geven waarvoor dank. 

 
Rob: 

Hopelijk is je woede door je bericht aan mij al flink gereduceerd.  
 

Misschien voelt het zelfs weldadig als je ziet dat jouw bericht met mijn 
reactie ook doorklinkt tot de in mijn ogen belangrijkste man van de 

Weko en de voorzitter en de directeur van de BridgeBond. 

 
Op dit moment denk ik (met mijn juridische vrienden) ook kritisch mee 

met een bridgeclub die het CTB wil verplichten. Het bestuur verwacht 
dat tegenstanders een rechtszaak aanspannen en wil weten wat hun 

kansen zijn. 
 

Daarin staan twee zaken lijnrecht tegenover elkaar:  
 Het zogenaamde ‘Protocol verantwoord sporten’, dat zónder CTB-

verplichting de 1,5 meter loslaat. 
 Het dringende advies van NOC*NSF om ons gezonde verstand te blijven 

gebruiken. 

 
Het zal geen verrassing voor je zijn dat naar mijn overtuiging de 

BridgeBond zich te passief opstelt in het overleg met NOC*NSF. 
 

Ik had graag gelezen dat de BridgeBond meteen bij de presentatie van 

dat ‘verantwoorde protocol’ een aanvulling had geëist voor bridge. 
Omdat het contact van bridgers duidelijk intensiever is dan vier mensen 

die met elkaar van een diner genieten. Terwijl toch voor het restaurant 
wél een CTB verplicht is. 
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De flutantwoorden van de NOC*NSF en van de Rijksoverheid op mijn 
vraag naar onderbouwing spreken mijns inziens duidelijke taal over het 

(niet willen inzetten van het eigen) gezond verstand van de 
beleidsmakers.  

 
Hopelijk kun je je nu zelfs met een lach overgeven aan de geneugten 

van dit mooie weekend. 
 

Tip van een ‘CTB-controleur’ 
Als club mag je eisen dat iedereen de QR code toont. 
Het is -om redenen van privacy- echter verboden om aan je leden te 

vragen, of dat een QR code van gevaccineerd zijn betreft, of - als iemand 
dat vaccineren  om welke reden ook niet gedaan heeft - van een Corona 

test. 
 

Het staat  iedereen vrij om het - al dan niet gevaccineerd zijn - aan anderen 
mee te delen. 

In het verlengde daarvan, staat het ook iedereen geheel vrij om gegevens 

daarover wel of niet te tonen. 
 

Als je het wel of niet gevaccineerd voor jezelf wilt houden 
 Met een QR-code-print op papier kan dat niet misgaan. 

Die kun je aanmaken via de site van de Rijksoverheid. 
 

 Met de app op je mobieltje 
Na het openen van de CoronaCheck-app staat op het scherm 

waarom je die code kreeg, bijvoorbeeld: ‘Vaccinatiebewijs’ met 
de datum vanaf wanneer die geldig is.  

Klik op ‘Bekijk QR’. De QR-code verschijnt dan op je scherm.  
Niet waarom je die code kreeg. 

 
Opgelet!  

Op dat QR-scherm staat linksboven een pijl:    

Als daarop wordt geklikt, verschijnt het vorige scherm met de 

gegevens die je voor jezelf wilt houden. 

 
Als je je mobieltje zelf vasthoudt, kan er niets misgaan. 

 
Wanneer een clublid  het gevaccineerd zijn op basis van vrijwilligheid 

eenmalig wil tonen, en ook toestaat dat het wordt genoteerd, zou een club 
ertoe kunnen besluiten om dat betreffende lid niet elke week opnieuw te 

controleren. 
 

Moshé 
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Vervelend? 

Ergens lijkt het mij wel goed om bij het entree te controleren op een 

Corona-Toegangs-Bewijs. Maar zien clubleden dat niet als een gebrek aan 
vertrouwen? 

 
Rob: 

Controle bewijst dat je de gezondheid van je clubleden serieus neemt; 

ik ben ervan overtuigd dat de clubleden met een geldig CTB zo’n 
controle alleen maar prettig vinden.  

 
 

Vreemd? 

Ik kreeg deze week de informatiebrief van de NBB, en het maandblad 

‘Bridge’. Daarin staat niets over de vragen en onduidelijkheden die jij in 
jouw CC aan de orde stelt. Waarom jij wel en de NBB niet? 

 

Rob: 
De vraag waarom ik daar wel ruimte voor vrijmaak, kan ik 

gemakkelijk beantwoorden: Ik probeer in te haken op alle onderwerpen 
die ‘gewone bridgers’ aan de orde stellen en dus kennelijk belangrijk 

vinden. De extra toename van bridgers die mijn post willen ontvangen, 
en daar vaak bij aangeven dat ze vooral ook de informatie rond corona 

willen krijgen, bevestigt de interesse. Daar komt bij dat als ik zelf iets 
niet begrijp van de regelgeving, ik mij graag wend tot de instanties die 

met hun besluiten mijn vragen oproepen. 
 

De vraag waarom de NBB niets over de onduidelijkheden meldt 

is lastiger te bantwoorden. Ik kan daar alleen maar naar gissen, omdat 
de NBB daarover niet via en niet met mij wil communiceren. En 

kennelijk ook niet via hun eigen kanalen, want dat had immers 
uitstekend gekund in hun laatste informatiebulletin. 

 
Ik heb wel een vermoeden. Met ruim honderdduizend leden kan de NBB 

geen standpunt innemen dat door alle leden wordt gedeeld. Wat de NBB 
ook kiest: een flink aantal leden zal daartegen zijn. 

 
Daarnaast heeft de NBB ook een financieel belang. Ik kan mij 

voorstellen dat als clubs lang niet spelen, dat consequenties heeft voor 
het ledental, en daarmee ook voor de financiële afdracht aan de NBB. 

De NBB heeft vaste lasten, denk alleen al aan het Bondsbureau. Dus 
heeft de NBB alle belang bij zo snel mogelijk het fysiek bridge 

hervatten. En als dan NOC*NSF met een Protocol verantwoord 

sporten komt waarmee zonder CTB alle veiligheidsregels vervallen, dan 
vraagt dat wel heel veel van de NBB-vertegenwoordigers om dan tóch 

te vragen naar een specifiek protocol voor bridge. 
 

Nogmaals, ik weet niet of dat zo is, zolang de NBB het informatieloket 
gesloten houdt, kan ik daar alleen maar naar raden.  
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