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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 
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Kaartspel:de gevaarlijkste binnensport 
 

In verschillende voorgaande CC’s sprak ik mijn verbazing erover uit dat 

NOC*NSF, de Rijksoverheid en de NBB alle binnensporten op één hoop 
gooiden, waardoor het Protocol Verantwoord Sporten, waarin de sport 

zónder Coronatoegangsbewijs en zonder 1½ meter afstand tijdens de sport, 
ook gold voor fysiek bridge. Ik vroeg zowel aan de NBB, NOC*NSF en aan de 

Rijksoverheid naar een onderbouwing. De antwoorden die ik van deze drie 
instanties kreeg, maakten mij alleen maar ongeruster. 

 

Vanaf 28 november ‘21 gelden nieuwe maatregelen. Volgens NOC*NSF en de 
Rijksoverheid geldt nu voor de binnensport een sluitingstijd van 17.00 tot 

5.00 uur en is tussen 5.00 en 17.00 uur nu wél een CTB 
(coronatoegangsbewijs) verplicht. Volgens het Protocol Verantwoord Sporten 

mag overdag (mét CTB-plicht) bridge dus wél worden gespeeld. 
 

In tegenstelling tot vóór 28 november, volgt de NBB nu niet  
het Protocol Verantwoord Sporten: 

Advies BridgeBond 

Op 26 november heeft het kabinet de 

coronamaatregelen verder aangescherpt om coronabesmettingen terug te 

dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. 

 
Het dringende advies dat het Bondsbestuur op 13 november aan 

clubs heeft gegeven om niet fysiek te bridgen op de club, blijft dan 
ook gelden tot 19 december. 

 
En dat lijkt mij een goede zaak. Vooral als we weten dat vorige maand, vóór 

28 november, tijdens het kaartspel (toen nog ‘alles’ mocht) twee ernstige 
coronabesmettingen plaatsvonden. En Prinses Beatrix begin december zelfs 

met booster besmet raakte. 

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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Ik gaf dit trieste nieuws door aan NOC*NSF, Rijksoverheid en aan de NBB, 

met het dringende verzoek om, als straks weer wordt versoepeld, het 
besmettingsrisico van bridge niet gelijk te stellen met dat van binnensporten 

als badminton en schermen.  
 

En als je mij vraagt: Hoe kijk jij naar de coronacommunicatie? 
Dan zou ik een te lange lijst opsommen van wat in mijn ogen beter kan en 

ook zou moeten, op alle niveaus. Van persconferentie tot dialogen van mens 
tot mens. Waarin we in de eerste plaats afwijkende meningen moeten 

begrijpen voordat we de onze spuien.  
 

Giganten die menen dat ook in bedreigende situaties ieder individu het recht 
moet houden op zijn eigen vrij keuzes, moet ik teleurstellen. Veel gevaarlijke 

situaties kun je alleen het hoofd bieden met een collectieve keus, stelde 
filosoof en psychiater Damiaan Denys, gisterochtend in WNL. Als je daarover 

doordenkt, heeft Damiaan gelijk.    

 
In een theater breekt brand uit. Als dan een kleine minderheid naar de 

uitgangen rent om het eigen lijf naar buiten te vechten, ontstaat 
gedrang waardoor de uitgangen verstopt raken.  

 
Grote kans dat alle bezoekers op tijd in veiligheid zijn als ze niemand 

aanraken en elkaar de ruimte geven het pand te verlaten.    
 

Dat kán betekenen dat als jij middenin de zaal zit, je de laatste zult zijn 
die buiten staat. Dat besef vraagt dan vrij veel beheersing om 

desondanks niet langs de rijen te rennen, omdat het risico dan juist 
groter is dat gedrang ontstaat met (meer) slachtoffers. 
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Duidelijkheid over de meespelende WL op StepBridge 

 
Ik noem al enkele weken de mogelijkheid om tijdens clubzittingen op StepBridge 

WL te kunnen zijn én mee te spelen. 
 

Daarop kreeg ik enthousiaste én verbaasde/ongelovige reacties van lezers. Op zich 
waren de verbaasde/ongelovige gevoelens te begrijpen, omdat StepBridge tijdens 

de eerste run van bridgeclubs vorig jaar zich duidelijk uitsprak tegen de 
meespelende WL.  

 
Ook mailden enkele giganten mij, dat StepBridge het helemaal niet eens zou zijn 

met mijn mededeling. Van één gigant kreeg ik een deel uit zijn mailwisseling met 
StepBridge: 

De informatie die Rob Stravers verspreid heeft en nog steeds verspreidt 
over het meespelen van de WL, klopt helaas niet en is niet met StepBridge 
afgestemd.  
Een account bij StepBridge is strikt persoonlijk en een persoon kan maar 
één StepBridge-account aanvragen. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Klantenservice StepBridge 

 
Omdat ik van duidelijkheid houd, mailde ik (op 29 november) naar de 

Klantenservice van StepBridge: 

Goedenavond, gigant(e) van StepBridge, 

   

Ruim een jaar geleden vertrouwde Marlou mij toe dat StepBridge werkt aan 
één account waarmee de WL ook kan meespelen. Ze dorst niet te 

voorspellen vanaf welke datum we daarvan kunnen genieten. 
  

Uit de reactie van Saskia in dit bericht krijg ik het onaangename gevoeld 
dat dat mooie voornemen inmiddels is opgeblazen. 

  
Hopelijk zie ik dat verkeerd en verras je mij met een snelle datum van 

invoer. 
  

Hartelijke groet, 
   

Roberto 

 
Nog dezelfde avond mailde Marlou van StepBridge terug: 

Beste Rob Stravers, 
 
Vorig jaar is daar zeker sprake van geweest echter hebben wij onze prioriteiten verlegd 
toen het merendeel van de clubs weer live zou spelen. 
 
Vriendelijke groet, 
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Marlou Duijvestijn 
Klantenservice StepBridge 

 
Voor de goede orde: de naam van Marlous collega, die schreef dat mijn 

informatie niet klopte, voegt niets toe, dus liet ik die weg.  
 

Waarop ik de zaak afsloot met: 

In dat geval, Marlou, is er dus weer hoop. Dan heeft deze klotetijd toch nog 
iets goeds. 

 
Hartelijk dank voor je snelle antwoord en - dat past mooi in deze tijd - vol 

verwachting klopt mijn hart! 
 

Fijne avond en alvast een fijne pakjesavond, 
 

Roberto 

 
Het zou natuurlijk een geweldige verrassing zijn als StepBridge nu opeens een 

speciale WL-account op ons bord legt waarmee de WL ook kan meespelen. Maar 
laten we daar niet van uitgaan.  

 
Arbitreer en speel met twee accounts en op twee verschillende PC’s / laptops! 

Vertel de deelnemers bij aanvang van de zitting met het WL-account wie je bent en 
met welke Stepnaam je zelf meespeelt.  

 

 

Compliment voor de (avond)service van StepBridge 
 

De technische man van een bridgeclub mailde mij, dat hij voor de StepBridgezitting 

van zijn club per abuis 3 ronden van acht spellen had ingevoerd (in plaats van acht 
ronden van 3 spellen). 

 
Dat foutje kwam pas aan het licht nadat de eerste ronde was begonnen. Hij meldde 

dat aan de Klantenservice van StepBridge, waarop Marlou onmiddellijk aan de slag 
ging om die fout te herstellen. Kort na de melding kon de zitting met het juiste 

aantal ronden en spellen worden vervolgd. In de uiterst vriendelijke mailwisseling 
vertrouwde Marlou de techneut toe dat zij in het verleden een keer dezelfde fout 

had gemaakt. 
 

In de avond een geweldig stukje klantenservice van StepBridge. 
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Veilig(er) BridgeProtocol  (versie 6 december 2021) 

 
Gelet op de huidige situatie én de besmetting in november ’21 op een 

klaverjasclub en op een bridgeclub met corona toegangsbewijs, 
is fysiek bridge spelen (ook met een coronatoegangsbewijs) te 

riskant! 
 

 

 


