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Ontvangen reacties van lezers 
 
Over besmettingen thuis 

Beste Rob, 
 

Als reactie op de opmerking van Arijan dat de meeste besmettingen thuis 
plaats vinden. Ik hoor dat vaak, maar dat is wel een drogreden.  

 
Van de besmettingen waarvan de bron bekend is (slechts 25% van de 

besmettingen), vinden de meeste in de huiselijke kring plaats. De reden is 

natuurlijk dat je gedurende langere tijd met meerdere mensen/huisgenoten 
in contact bent. Verder, als één ervan besmet is het logisch dat de anderen 

van het gezin die later klachten krijgen aangeven dat ze thuis besmet zijn. 
Echter, er moet toch iemand zijn die die besmetting naar binnen heeft 

gebracht. Als je dat kunt voorkomen krijg je ook minder besmettingen. Het 
zou mij overigens niets verbazen als juist van de besmettingen die 

buitenhuis plaats vinden onbekend is waar dat is gebeurd. 
 

Groeten, 
 

Jan 

 
 

Wacht even met fysiek bridge 

Onze speelruimte voldoet  aan de moderne voorwaarden voldoet. 

 
Vorige week speelde een clublid mee die achteraf besmet bleek. 

Alle leden die tegen hem hadden gespeeld, moesten, met hun 
levenspartners,  een week overslaan.  

 

Na de bekende persconferentie van vrijdagavond gingen we in de middag 
spelen. Eén clublid liet zich vooraf uit nieuwsgierigheid testen. Ondanks dat 

hij geen klachten had, was de test positief! 
 

Daarop besloten wij als bestuur om in ieder geval drie weken niet ‘fysiek te 
gaan’.  

 
Mijn advies: wacht even met fysiek bridge! 

 
Hendrina 
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Maakt wel of geen coronaschema en desinfectie op tafel het verschil? 

In navolging op jouw info dat jij nog geen besmettingen op een club 
tegenkwam waar een coronacheck werd gedaan, wil ik graag het volgende 

met je delen: 
 

Ik ben lid van twee clubs. Beide clubs met een corona check en in dezelfde 
locatie 

 
Club 1 speelt geen coronaschema en heeft geen desinfectie op tafel 

 

 
Club 2 speelt wel met een coronaschema en heeft wel desinfectie op tafel 

 
Op club 1  

Is een paar verschenen, gevaccineerd, dat toch het virus bij zich 
droeg, die hebben zeven clubleden besmet. 

 
Op club 2 

Van die besmette personen waren er vier aanwezig op club 2 voordat 
bekend werd dat er coronacontact is geweest. 

 
Deze 4 hebben op club 2 niemand besmet. 

 
Duidelijk bewijs van de waarde van de door jou geleverde corona 

schema's en desinfectie. 

 
Tobias 

  
Even geen clubbridge 

Dag Roberto,  

 
Dank voor je uitvoerige mail die ik met belangstelling heb gelezen. 

Ook op onze club zijn recent coronabesmettingen bekend geworden na een 
gezellig avondje bridge op de club. Voorlopig geen bridge meer op de club is 

besloten.  Ook in de groep bij kleindochter (basisschool) zijn besmettingen. 
Vandaag wordt duidelijk of klas/school moet sluiten. 

 
Meer dan voorzichtig zijn en mij zoveel mogelijk aan regels houden kan ik 

niet.  
Ik wil me niet laten meetrekken in angst. Eenzaamheid ligt wel weer op de 

loer. Gelukkig hebben we StepBridge. Hoewel het me maar niet lukt om van 

niveau 6 af te komen 😂 

 

Fijn weekend en groet, 
 

Carla 
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Rob:  
Door de melding van Tobias vroeg ik aan Carla naar de preventieve 

maatregelen op de club. 
 

 Carla: 
Hoe de gang van zaken was op de betreffende speelavond weet ik niet, 

ik speel overdag. 
Daar werd bij binnenkomst meteen QR code gecheckt. 

Een coronaschema waarbij noord en zuid op hun plaats blijven zitten, 
werd niet gebruikt. Wel stond er op alle tafels hygiënische handgel en 

lagen er doekjes om een en ander af te nemen voor het spelen. 
 

Ook werd voor spelaanvang gevraagd afstand te houden bij het 
wisselen van de tafels en indien men dat aan een tafel wenste, het 

mondkapje te dragen. 
 

Vanaf 15 november heeft de club, hierbij het advies van de Bond 

volgend, voorlopig de deuren gesloten. 
 

Toch besmetting, ondanks Corona Toegangs Bewijs? 

Bij mijn club is een geldig CTB vereist. Helaas wel een besmetting op een 

zitting.  
 

Jur 

 
Rob:  

Ook aan Jur vroeg ik of zij spelen met desinfectie op elke tafel en met 
de coronaschema's? 

 
Jur: 

Wij hebben het sterke vermoeden dat de persoon in kwestie niet op 
onze club besmet is geraakt. 

Enkele leden hebben zich veiligheidshalve laten testen  allen negatief. 

Ook zijn er geen andere besmettingen gemeld. 

 
Wij spelen op/bij elke tafel met desinfectiegel. Deze wordt zeker 

frequent gebruikt, maar er gelden geen verplichtingen.  

En er wordt niet altijd met coronaschema's gespeeld. Dat schrijvende, 
ga ik zodra we weer mogen bridgen dit binnen de club extra onder de 

aandacht brengen. Een gewaarschuwd… 
  

Rob: 
Uiteraard betekent dit niet dat de Corona Plus Schema’s, waarbij 

de helft van de spelers twee tafels in dezelfde richting opschuift en de 
door hen gespeelde spellen neerlegt op de tafel die ze overslaan, 

besmetting voorkomen. Zolang het aantal ziekenhuisopnamen ook 

onder de oudere gezonde gevaccineerden toeneemt, loop je 
besmettingsrisico. 
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Laten we solidair zijn met elkaar 

Beste Rob,  
 

Langzamerhand bekruipt me enige metaalmoeheid over het heen en weer 
gediscussieer in allerlei media over de corona maatregelen, waarbij de 

trend lijkt te zijn: kritiek hebben op de deskundigen en vooral reageren 
vanuit  eigenbelang en emotie. 

 
Mopperen dat we geen leven hebben, dat onze vrijheid eraan gaat, dat we 

geen feestjes kunnen bouwen, niet naar festivals kunnen en om in de 

context te blijven, misschien wel nog een tijdje niet live kunnen bridgen. 
Nederland lijkt momenteel een land van verwende opstandige mensen, die 

zich verzetten tegen het “gezag” en het allemaal  beter denken te weten. 
 We hebben deskundigen in Nederland die zoveel mogelijk over het 

coronavirus wetende, hun stinkende best doen die kennis ter 
beschikking te stellen aan de beleidsmakers. 

 
 We hebben beleidsmakers die voor een ongekende klus staan ons hier 

zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Doen ze het altijd goed? Nee, 
natuurlijk niet. Het gaat met vallen en opstaan. Ze moeten daarbij 

niet alleen maatregelen bedenken om corona te bestrijden, maar ook 
nog eens rekening zien te houden met allerlei groeperingen in de 

maatschappij die figuurlijk huilen, boos worden en zich verongelijkt 
voelen als aan hun privé belangen geknaagd dreigt te worden. 

 

Waarom hoor ik nou werkelijk nooit vanuit al die groeperingen /mensen iets 
naar het gezag toe als: hoe kunnen we helpen, hoe gaan we die klus met 

zijn allen klaren? We zijn immers allemaal verantwoordelijk, voor het 
verdwijnen van het virus én voor elkaar. 

 
Wat bridgen betreft: eerst werd er gemopperd dat de bridgebond niet 

duidelijk genoeg was, en wat bedoelen ze nou toch?  
Nu wordt er weer gemopperd dat ze te duidelijk zijn en dat het niet 

onderbouwd is…. Huh? Niet onderbouwd?? Wat valt er verder nog te 
onderbouwen dan? De situatie momenteel is duidelijk genoeg. 

In plaats van alleen maar te mopperen en alles ter discussie te stellen 
zouden we ook gewoon eens kunnen doen wat gevraagd wordt en 

accepteren om wat te “lijden” voor een duidelijk doel, nl. het beheersbaar 
krijgen van het corona virus. 

En hoe erg zijn die  noodzakelijke beperkingen in deze tijd met zoveel 

digitale mogelijkheden nou eigenlijk? Als iedereen eens eensgezind zou zijn 
in de bestrijding van het virus, zouden nu de ziekenhuizen niet vol liggen, 

zouden niet miljoenen mensen weer langdurig moeten wachten op 
noodzakelijke medische zorg, zouden zorgwerkers  niet uitgeput raken en 

uit de zorg vertrekken.  
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Kortom, ophouden met jammeren en vanaf nu ernst maken van een uiterst 
zinvolle kwaliteit; solidariteit. Solidair met de deskundigen, solidair met de 

beleidsmakers, solidair met elkaar. 
 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf! 
 

Hartelijke groet,  
 

Tjinta 

 
Rob: 

Hartelijk dank, Tjinta, voor je wijze woorden.   
 

Het eerste coronajaar steeg de populariteit van de beleidsmakers, 
ondanks de harde lockdown. Toen was wel degelijk sprake van een 

brede solidariteit. Ook naar elkaar. Veel mensen met ernstige 
symptomen van kanker en andere ernstige klachten, meden spontaan 

de medische zorg om alle ruimte te geven aan het opvangen van de 
corona patiënten.  

 
Ook krijg ik weinig signalen van bridgers die mopperen vanwege de 

beperkende regels voor fysiek bridge. Integendeel. Als ik kijk naar de 

situatie vóór de huidige ‘mini lockdown’, was er vooral kritiek op de 
extra ruimte die aan fysiek bridge werd toegestaan.  

 
Juist omdat ik de ‘wetgevende macht’ graag serieus neem, vroeg ik aan 

die instanties om een toelichting. Ik wilde zeker weten dat NOC*NSF en 
de Rijksoverheid wisten dat het onderlinge contact tijdens bridge 

hechter is dan het contact tussen andere (binnen)sporters en gasten in 
een restaurant. Als je dat hebt gevolgd, weet je welke kulantwoorden ik 

daarop van die instanties kreeg. Die maakten het moeilijk om ons 
verstand op nul te zetten, zeker als we tegelijk worden opgeroepen ons 

gezonde verstand te blijven gebruiken. 
 

Ik ben het wel volledig eens met je stelling dat de ziekenhuizen niet vol 
zouden liggen als we eensgezind tegen het virus vechten en we ons dus 

allemaal, mits ons lichaam dat toelaat, eensgezind laten vaccineren.  

 
Vooral voor de ouderen is het moeilijk om zich solidair op te stellen en 

‘stil’ te zijn, als ze weten dat bij code zwart ook de niet gevaccineerde 
jongere patiënten voorrang krijgen vanwege een langere 

levensverwachting…  
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Blijdschap én ongeloof over de meespelende WL op StepBridge 
 

Dubieus? 

Hallo Rob, 

 
Begrijp ik je goed? Propageer je een dubbelaccount op Step? 

 

Of tenminste (als 1 fysiek persoon) inloggen bij Step met 2 accounts vanaf 
1 IP-adres? 

 
1 om op te treden als WL, en 1 om zelf mee te spelen? 

 
Wat is de straf als je betrapt wordt? 

 
Ik vind het een heel dubieus advies. 

 
Heb je dat afgestemd met StepBridge? 

 

Rob: 
Jazeker! 

Klantenservice van StepBridge bevestigde mij vorig jaar zelfs dat op de 
wensenlijst de mogelijkheid staat om vanuit één account de rol van WL 

te vervullen en zelf mee te spelen. Wanneer dat wens werkelijkheid 
wordt, dorst Klantenservice niet te voorspellen. 

 
Ik kan mij je verbazing en angst overigens wel voorstellen. StepBridge 

sprak zich tijdens het begin van clubbridge uit tégen deze combinatie. 
Dat kwam mede omdat enkele clubspelers bij StepBridge klaagden over 

hun meespelende WL.  
 

Het is dan ook zaak dat de WL voor aanvang van elke zitting vanuit zijn 
WL-account duidelijk aangeeft dat hij zelf ook meespeelt, en onder 

welke Stepnaam. 

 
Ik doe dat zelf al vanaf het begin, zonder enige wanklank.  

 
Fijn 

Fijn dat de WL zelf nu ook officieel (met een tweede account) mag 
meespelen op StepBridge. Het heeft heel lang geduurd, maar de aanhouder 

wint. 👍👍👍 

 

Dankbaar 

Ik maak dankbaar gebruik van twee step-accounts. De ene voor de WL en 

de andere om te spelen. Ik meld dit altijd vooraf en het geeft nooit 
problemen.  
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Veilig(er) BridgeProtocol  (versie 22 november 2021) 
 
0. Zolang het aantal ziekenhuisopnamen toeneemt van gevaccineerde 

ouderen, en bij code zwart jongere patiënten voorrang krijgen, is fysiek 
bridge voor ouderen extra riskant…  

 
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 dan 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. 

 

 


