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

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

 

Als je een paar maanden geleden had beweerd dat we in november weer serieus 
moeten denken aan een lockdown, en dat zelfs de NBB fysiek bridge zou gaan 

ontraden, was je beslist voor gek verklaard. Vanaf het eerste vaccin liepen de 
besmettingscijfers en het aantal bezette ziekenhuisbedden immers structureel 

terug. Maar helaas. Met de kennis/cijfers van nu blijkt de Deltavariant toch nóg 
besmettelijker dan werd aangenomen, en loopt de verdedigende kracht van de 

vaccins sneller terug dan verwacht. Het gewenste percentage van 85 blijkt 
daardoor veel te laag om corona plat te krijgen in het oude normaal.  

 
Omdat ik veel vragen krijg van clubleden en clubbestuurders over wel of geen 

fysiek bridge, en zo ja: hoe? Probeer ik, als pure leek, in deze CC vooral te kijken 
naar wat we op dit moment concreet weten. 

 

 

Inhoud 

 
2 Meespelende WL op StepBridge mag wél! 

 
 

3 Verschillende ontvangen gedachten over veilig fysiek bridge 
 

Wat alle schrijvers gemeen hebben is, dat ze juist het publiceren van 

verschillende gedachten en keuzes bijzonder waarderen.  
 

Vooral als je probeert opvattingen die lijnrecht tegenover die van jou 
staan te begrijpen, kan dat je inzicht alleen maar verruimen. 

 
 

8 Laat mij (Rob) even proberen alles op een rijtje te zetten 
 

Als gevaccineerde bridger probeer ik door de bril van een 
clubbestuurder objectief te kijken naar de veiligheid/risico’s van een 

fysieke bridgezitting met G3, G2, G1 en geen G.  
 

 
10 Veilig(er) Bridgeprotocol voor bridge, versie 19 november 

 
 

 

 

 

  

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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Meespelende WL op StepBridge mag wél!!! 
 

Omdat ik afgelopen week twee vragen kreeg over een (oud) verbod van 

StepBridge over de meespelende WL, hef ik dat misverstand graag op. 
 

In de proefperiode van de clubzittingen (twee jaar geleden) was een 
meespelende WL mogelijk. Kort daarop vond StepBridge dat onwenselijk en 

trok die stekker eruit. 
 

Tijdens de explosieve groei van clubzittingen op StepBridge groeide bij veel 
deelnemende, vooral kleinere, clubs de wens om als WL te kunnen 

meespelen. In een van mijn contacten met Klantenservice meldde mijn 
gesprekpartner, ruim een jaar geleden, dat die mogelijkheid op de lijst stond, 

maar dat ze niets wilde/kon zeggen over de datum waarop die wens zou 
worden vervuld. 

 

Vooral nu veel clubs weer tijdelijk terugkeren op step zou het een leuke 
verrassing zijn als dat nog deze week zou kunnen. 

 
Concreet: StepBridge staat een – met een andere account meespelende WL 

– toe. Zeker zolang ze geen klachten krijgen van meespelende clubleden over 
die meespelende WL!!! 

 
Met andere woorden: je kunt met dat tweede account gewoon aan de bak. Ik 

doe dat zelf al jaren en zonder enig probleem, kritiek of wanklank . Vooraf 
meld ik mij aan de deelnemers met mijn WL-account. Daarbij schrijf ik mijn 

echte naam, de stepnaam waaronder ik meespeel én mijn telefoonnummer. 

Zodat ik ook kan worden gebeld voor vermeende onregelmatigheden die ik 
kan oplossen zónder aan die tafel te verschijnen.  
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Verschillende ontvangen gedachten over veilig fysiek bridge 
 

Titerbepaling? 

 

Heb een suggestie, meerdere mensen denken wellicht dat ze goed 
beschermd zijn, na vaccinatie. 

Wat blijkt: Jansen met dansen is niet goed geweest qua bescherming, velen 
dus weer in angst hierdoor. 

 
Mijn tip bij twijfel: ga naar de huisarts en vraag titerbepaling aan via 

bloedmonster, weet je het direct, deze test kost € 10,-, dus daar zit het 
niet, de pcr test is stukken duurder. 

 
Je kunt ook het verloop bijhouden! 

Stel, je hebt test gedaan, en maanden later weer, dan weet je of titer 
terugloopt of niet, dus of je nog eventueel safe bent of niet! 

 
Als je dubbel bent gevaccineerd en je hebt geen antistoffen gevormd, maar 

jij weet dit dan niet!!! 

 
Kortom er is in deze pandemie nog zoveel mis, en onze regering maakt 

blunder op blunder, zoals jij ook schrijft: gebruik zelf je gezonde verstand! 
 

 
 

CC-invloed 

 

Hoi Rob, 
 

Heerlijk altijd weer om op maandagmorgen met de BridgeTraining bezig te 
zijn en vooral ook met de CC.  

 
Voor onze bridgeclub was dat niet zo moeilijk: de beheerder sluit de tent 

omdat hij onder de horeca valt en maar tot 20.00 uur open mag zijn.  
 

Ik ben voorzitter van een andere club die zich bezig houdt met activiteiten 
voor ouderen met een fysieke beperking. Mede op basis van argumenten in 

de CC hebben we vanmorgen besloten onze Sinterklaasbingo af te zeggen. 

Overigens zeer tot onze spijt.  
 

Je ziet jullie invloed strekt zich verder uit dan alleen maar het 
bridgegebeuren.  

Dank weer voor de moeite die jullie met zijn allen nemen. Dat wordt zeer 
gewaardeerd. 

 
Hans  
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Eigenwijs 

 

Overdenking: 
 
Waarom zijn wij, eigenwijze Nederlanders, toch altijd weer op zoek naar de mazen of 
zelfs gaten in wet? 

Waarom vinden we het een sport om onze zin door te drijven ook al hebben we er in 
feite weinig voordeel bij? 
Waarom is het rekening houden met onze medemensen niet “cool” en dus “not done” ? 
Waarom worden de woordvoerders van het door ons gekozen kabinet (Rutten en de 
Jong) er persoonlijk op aangesproken als ze een boodschap komen brengen die niet in 
ons straatje past?  
Wat zijn we toch een stel onvolwassen pubers en waar is toch ons gezonde verstand? 
 
De essentie van de recente Tv-uitzending was in feite niet wat er allemaal niet meer 
mocht of niet kon maar “We willen de onderlinge contacten van mensen zoveel 
mogelijk verminderen” 
Natuurlijk lukt het een regering niet om waterdichte maatregelen en vervelende regels 
uit te vaardigen omdat ze rekening moeten houden met wappies en volksverlakkers 
tussen de politici die zeggen dat Corona maar een griepje is. Omdat ze anders ook de 
hele middenstand over zich heen krijgen door het omzetverlies. 
En vergeet niet de partijen die elke beperking als aanval op hun vrijheid en als 
discriminatie willen zien. Algemeen belang komt immers na het eigenbelang. 
Zo krijg je inderdaad nooit een consistent en afdoend beleid. 
 
Dat gold bij de klimaatconferentie in Glasgow al even hard als bij de Corona 
maatregelen.  
Ikke-ikke en na een heel stuk pas de (wereld)gemeenschap!! 
 
Dan krijg je maatregelen die inderdaad niet waterdicht zijn. Om twee uur ’s middags 
kun je anderen even goed besmetten als na 1800. En als je om 6 uur uit het restaurant 
moet ga je gewoon eerder eten. Lekker puh!! 
Een autoritaire regering, zoals in Oostenrijk, heeft het gemakkelijker. Gewoon een 
boete van € 1400 als je niet gevaccineerd bent maar toch op straat loopt. 
 
Maar luister toch ook eens naar het verzoek van ons kabinet, uitgesproken door 
Rutten: “Denk zelf eens na of je nog iets extra’s kunt doen.” Anders gezegd: Wat denk 
jij dat ook nog zou kunnen helpen maar wat wij in de kamer niet voorgeschreven 
konden krijgen? 
 
Ik heb daarom tussen mijn bijdragen ook de bezoeken aan de bridgeclubs e.d. 
gerangschikt. 
Ik zou het niet kunnen verteren als ik (dubbel gevaccineerd maar mogelijk tóch 
virusdrager) een ander zou besmetten. 
Acteer dus ook eens met de bedoeling rekening te houden met anderen en cijfer het 
eigenbelang eens een keertje weg. 
 
 

              
                                                    Jan Vos 



Rob Stravers CrisisCreativiteit 19 november ‘21 

 
5 

 

CC en Kantine-invloed 

 

Hallo Rob, 

Boeiend al die verschillende meningen!  
 

Onze bridgeclub/tennisvereniging) stopt drie weken, middag en avond.  
Ook omdat kantine om 20.00 uur dicht moet. 

 
Onze andere bridgeclub heeft nog geen beslissing genomen, maar ik ga drie 

weken niet bridgen gelijk jouw argumentatie! 
 

Blijf gezond, 

 
Frans 

 
Kantine-invloed 

 

Hallo Rob, 

  
Ik ben het helemaal met jullie eens dat we (redelijk) veilig door zouden 

kunnen gaan met onze bridgeavonden, maar helaas is onze 
speelgelegenheid na 20:00 uur gesloten. Dan dus toch maar weer terug 

naar StepBridge ☹ 

 
Auke 

 
 

Reactie op bijdrage van Arijan (vorige CC) 

 

Goedemiddag Arijan (en natuurlijk ook Rob en Ron), 
 

Wie zwijgt, stemt toe. Vandaar deze reactie ... 
Het dringende advies van de NBB om niet in clubverband te bridgen, zie ik 

zelf niet als kort, laat staan erg kort, door de bocht, maar als een juiste 
beweging op de juiste weg. En anders dan jij, vind ik de argumentatie van 

de Bond zeer overtuigend: bijdragen aan het verlagen van het aantal 
besmettingen. Een wijze beslissing, dunkt me, bij de huidige explosieve 

stijging, met de bekende dramatische gevolgen voor de zorg in het 

algemeen, de ziekenhuizen in het bijzonder en de samenleving per definitie. 
Een andere beslissing van de NBB zou slechts te billijken zijn indien alle 

clubs met zekerheid even redelijk zouden handelen als jouw club het 
kennelijk doet (lokaal dat aan de nodige voorwaarden voldoet, geen 

toegang zonder geldige QR-codes, geen verkouden deelnemers, onderling 
vertrouwen), wat niet het geval is en, in het kader van de huidige 

wetgeving, ook niet verplicht kan worden gesteld. 
 

Hartelijke groet (natuurlijk ook aan Rob en Ron) 
 

Joseph 
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Arijan 

Goedemiddag Joseph (en anderen), 
 

Uiteraard weet ik dat, ondanks de maatregelen die wij op onze bridgeclub 

nemen, de kans op besmetting tijdens een zitting niet nul is.  
Om te stellen dat die kans in onvoldoende gecontroleerde omgevingen 

groter is dan tijdens onze bijeenkomsten is misschien voor velen geen 
steekhoudend argument om de tent open te houden, aangezien men zou 

kunnen aanvoeren dat ‘alle beetjes helpen’.  
 

De leden die bij ons komen bridgen wegen zelf de voor- en nadelen en zijn 
kennelijk bereid het (kleine) risico te nemen.  Ze hoeven niet te komen. Het 

zijn ook geen kleine kinderen die je soms als ouder stevig moet sturen. In 
mijn inleiding vóór het begin van de drive roer ik steeds de corona-

problematiek aan en wijs ik op het eventuele gevaar, de regels die gelden 

en de eigen verantwoordelijkheid. 
 

Het heeft beslist iets heldhaftigs te roepen dat iedereen en alles maar moet 
sluiten, dat wel! Ik behoor tot de categorie die de feiten afweegt en daarbij 

de nuancering in het oog houdt. Bedenk ook dat, als de leden van 
bridgeclubs dus thuis moeten blijven, juist daar de meeste besmettingen 

zich voordoen😃! 

Als iemand van ons ledenbestand onverhoopt het virus oploopt is de kans 
dat de overdracht zich buiten het bridgelokaal voordeed aanzienlijk groter, 

dan in onze bridgeruimte, waar de luchtstroom uit een nieuw aangeschaft 
corona-proof ventilatiesysteem duidelijk voelbaar is. 

 
De kern van mijn bijdrage behelsde een reactie op hetgeen de NBB ons 

digitaal toestuurde (no nonsens, zóó krachtdadig!). Maar er zit geen enkele 
toelichting bij, behalve dan de constatering dat in deze tijd omgang met 

anderen risico’s oplevert (niet iedereen heeft een kelder onder de woning 

om zich te verschuilen). Er worden geen argumenten aangedragen die in de 
discussie over hun ‘dringende advies’ gebruikt zouden kunnen worden om 

misschien tot een ander inzicht te komen, een ander standpunt in te 
nemen. Ik blijf erbij dat de NBB zich er erg gemakkelijk van heeft 

afgemaakt. 
Zelf laat je in je reactie (waarvoor dank) merken dat het misschien wél zou 

kunnen. Dat (andere) clubbesturen de gewenste omstandigheden 
waarschijnlijk niet zullen scheppen, lijkt me geen argument om 

clubwedstrijden dan maar in de ban te doen. Het is de inspanning waard. 
 

Overigens, daar geen misverstand over, maak ook ik mij zorgen over de 
voortvarendheid waarmee wij, inwoners van dit land, het virus aan anderen 

overdragen en heb ik er (dus) wel degelijk begrip voor dat hier en daar 
is/wordt besloten de tent voor drie weken te sluiten. Mocht zich binnenkort 

ook maar één besmetting bij onze deelnemersgroep voordoen, dan lijkt dat 

moment ook aan het Bilderdijkpark in Mokum te zijn aangebroken.  
Maar vooralsnog hoop ik daar morgenmiddag weer spannende contracten 

binnen te slepen… 
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Joseph: 

Hallo Arijan, 

Op enkele punten zijn wij het natuurlijk met elkaar eens. De eigen 
verantwoordelijkheid is een daarvan - hoewel dit begrip nader moet worden 

gedefinieerd ter vaststelling van zijn multidimensionale inhoud: 

verantwoordelijkheid jegens jezelf, maar tevens jegens anderen. 

Ook over het belang van een logische afweging en een genuanceerde 
evaluatie van de feiten zijn wij het uiteraard met elkaar eens. Ik denk 

echter dat wij logica en nuancering verschillend opvatten. 

Neem bijvoorbeeld de vergelijking die je in je vorige mail maakte tussen het 

dringende advies van de NBB om niet in clubverband te bridgen, in een 
poging de dramatische groei van het aantal covid-besmettingen te 

beperken, en een hypothetisch dringend advies van de minister van verkeer 
en waterstaat aan de burgers om binnen te blijven, in een poging het aantal 

straatongelukken te reduceren. Op een dergelijke poging van de bevoegde 
bewindspersoon zou ik, anders dan jij, niet met een ironische glimlach 

reageren maar met een warm goedkeurend oordeel indien het aantal 
straatongelukken onder nooit eerder meegemaakte, moeilijk beheersbare 

omstandigheden explosief stijgt en de samenleving behoedzaam de weg 
van het minste kwaad moet bewandelen in solidaire afwachting van een 

betere oplossing. 

Ook jouw mening dat het advies van de NBB zo goed als ongefundeerd is, 

deel ik niet. Een overtuigender argument dan de op de site van de Bond 
genoemde noodzaak het aantal coronabesmettingen terug te dringen en 

verdere overbelasting van de zorg te voorkomen, lijkt me amper denkbaar. 
En voor wie munitie zoekt ter ondersteuning van zijn gezond verstand 

verwijst de Bond naar het desbetreffende standpunt van het kabinet 
(volledig en letterlijk weergegeven, met veel aanvullende informatie, op 

rijksoverheid.nl). 

Twee andere van jouw stellingen bevreemden me enigszins, maar een 

grotere voorstander van de vrijheid van meningsuiting zul je niet snel 
treffen. 

In het roepen dat iedereen en alles moet sluiten (trouwens niet helemaal 
werkelijkheidsgetrouw gesteld) zie ik zelf niets heldhaftigs.   

“Bedenk ook, zo ga je verder, dat, als de leden van bridgeclubs dus thuis 

moeten blijven, juist daar de meeste besmettingen zich voordoen.” Maar 
wat wil je dan? Dat ze definitief in het clubgebouw blijven wonen? Ooit 

zullen ze toch weer naar huis moeten?  
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En zo zijn we weer bij bridge beland. Dat je veel spannende contracten 
geregeld zult binnenslepen, weet ik zeker. Met Willem en Hugo aan je zijde 
kan het niet anders. 

Hartelijke groet, 
Joseph 

 
 

 
Laat mij (Rob) even proberen alles op een rijtje te zetten  

 

Met:  
- een overheid die zich telkens weer laat verrassen en binnen Europa 

duidelijk niet het meest slim en slagvaardig handelt; 
  

- een RIVM-baas die vanaf de eerste coronasignalen concrete stellingen 
verkondigde, maar de verkeerde daarvan niet minstens zo duidelijk 

corrigeerde; 
 

- het verplicht stellen van mondkapjes in het OV, en tegelijk veilige 
(medische) mondkapjes verbood; 

 

- experts die verschillende ‘waarheden’ verkondigen; 
  

- een NOC*NSF en Rijksoverheid die met de grootst mogelijke onzin het 
(ook voor bridge geldende) Protocol verantwoorde sport verdedigde; 

  
- een BridgeBond die aanvankelijk niet wilde weten dat de bridgetafel meer 

besmettingsrisico geeft dan een tafel in het restaurant en ook geen 
onderbouwing wil geven van zijn beleid; 

 
- kortere openingstijden van bepaalde winkels en restaurants, waardoor het 

alleen maar drukker wordt als zo’n tent wél open is, 
 

móét je je eigen gezonde verstand extra gebruiken om te doen wat voor jóú 
én voor je omgeving verantwoord is. 

 

 
Op de volgende pagina kijk ik naar het effect van G3, G2 en G1. 
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Wat betekent een bridgeclubmiddag- of avond met G3, G2 of G1? 
 

Bridgen met G3 (Gevaccineerd, Genezen, Getest) 
 

o Gevaccineerde en Genezen bridgers zónder voorafgaande negatieve 
test, hebben een grotere kans besmet te zijn dan Geteste spelers. 

 
o De Geteste (niet gevaccineerde) bridgers lopen een groter risico te 

worden besmet dan de Gevaccineerde en Genezen bridgers. Ook lopen 
zij een grotere kans op ernstige complicaties en daardoor een grotere 

kans op ziekenhuisopname. 
 

o Een bridgewedstrijd betekent contact binnen de anderhalve meter met 
meestal twaalf verschillende tegenstanders. Dus risico van besmetting 

en daarmee ook kans op verspreiding buiten de club. 
 

 

Bridgen met G2 (Gevaccineerd en Genezen) 
 

o Minder kans op besmetting én minder kans op ernstige complicaties 
met ziekenhuisopname. 

 
o Daardoor een kleinere kans op verspreiding buiten de club. 

 
 

Bridgen met G1 (Getest) Uitsluitend toegang met een recente negatieve 
testuitslag 

 
o Kleine kans op besmetting, alle deelnemers zijn immers recent negatief 

getest. 
 

o Naarmate meer clubs en andere instellingen werken met G1, zal dat ten 

koste gaan van de landelijke veiligheid. Omdat daarmee voor degenen 
die zich niet laten vaccineren vanwege geloofsovertuiging, verkeerd zijn 

geïnformeerd, of anders kijken naar vrijheid en/of verantwoordelijkheid, 
elke druk wegvalt voor herziening van hun standpunt. 

 
 

Bridgen zónder G1, G2 of G3 
 

o Tijdens de zitting de grootste kans op besmetting met extra risico van 
ernstige complicaties en ziekenhuisopnamen op besmetting, en daarna 

risico op verspreiding buiten de bridgeruimte.  
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Mijn voorzichtige conclusie 
Tot op heden ontving ik één melding van een coronabesmetting tijdens 

een bridgewedstrijd. Dat was een zitting onder de vlag van de NBB 
zónder Corona Toegangs Bewijs.  

 
Ik kreeg nog geen melding van besmetting op een zitting waarvoor een  

Corona Toegangs Bewijs is vereist. Helaas geeft ook dít verleden geen 
enkele garantie voor de toekomst. 

 
Corona is volgens mij ’s avonds niet minder actief dan ’s middags. Als 

middag bridge verantwoord is, geldt dat ook voor een bridgeavond.  
 

Toegegeven: als fysiek bridge in de avonduren onverantwoord is, 
waarom zou het dan ’s middags veilig zijn? 

 
Alles overziend geeft een bridgezitting met G2 de kleinste kans op 

besmetting, zowel in de bridgeruimte als daarbuiten. 
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Veilig(er) BridgeProtocol  (versie 18 november 2021) 
 

1. Blijf thuis als je klachten hebt die kunnen duiden op corona. 
 

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

Als club kun je kiezen voor:  
- G3: Gevaccineerd, Genezen en/of Getest (negatief); 

- G2: Gevaccineerd en/of Genezen. Negatieve test geldt dan uitsluitend voor clubleden die om 
medische reden niet zijn gevaccineerd. 

- G1: Getest (negatief), Gevaccineerd en/of Genezen is dus niet voldoende. 

 

3. Voor clubleden die om medische redenen geen vaccinatie mógen krijgen, 
betaalt de club de kosten van de noodzakelijke coronatesten. 

 

4. 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. 

  
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Handhaaf tijdens het wisselen de 1,5 meter, vooral als je met iemand 

spreekt. Sta tijdens een gesprek liever naast elkaar dan tegenover elkaar. 

 
8. Mik niet alleen een nies, maar ook lachbuien in je elleboog! Datzelfde geldt 

ook nog meer voor gemopper en andere onhoffelijke oprispingen! 
 

9. 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. 
 

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

 
 


