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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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Dit bericht zond ik voor de kerst naar De Telegraaf: 

 

21% Boete als je je gezonde verstand gebruikt 
 

Met ingang van 2022 vervalt de vrijstelling van BTW voor bridge en andere 

denksporten. 
 

Ondanks dat de medische wereld ervan overtuigd is dat actief nadenken 
verschillende hersenziekten als dementie op afstand houdt/minder kans geeft, 

moeten bridgers en andere denksporters vanaf 1 januari 2022 21% belasting 
gaan betalen. 

 
De politiek vindt beweging van de ledematen kennelijk belangrijker dan het in 

conditie houden van de hersenen. Dan hebben we het nog niet over het nadeel 
van fysieke sport: het grote aantal blessures, en het belangrijke voordeel van 

een denksport als bridge: het tegengaan van eenzaamheid. 
 

De overheid roept de burgers regelmatig op het gezonde verstand te blijven 

gebruiken. Maar beseft de overheid wel dat juist elk weldenkend mens in grote 
problemen komt als die dit soort overheidsbesluiten probeert te begrijpen? 

 
Rob Stravers 

Amsterdam 
Speelt belastingvrij bridge vanaf juli 1963 

 
Nu maar hopen dat ik geen naheffing krijg… 

 
Met het verzoek daar een artikel van te maken. Ik gaf ook mee: 

 

1 op de 10 sporters een blessure* 

In 2020 rapporteerde 10,2% van de wekelijkse sporters een sportblessure 
opgelopen te hebben in de afgelopen 3 maanden. Op jaarbasis komt dit 

naar schatting overeen met 3,8 miljoen geblesseerde sporters in Nederland. 
Gezamenlijk liepen zij rond de 4,8 miljoen blessures op, wat overeenkomt met 

2,4 blessures per 1.000 uur sport. 
Eén op vier blessures is aan de knie 

Zes op de tien sportblessures in 2020 waren blessures aan de onderste 
extremiteiten. De meest opgelopen blessure was de knieblessure: één op de 

vier geblesseerden (25%) raakte geblesseerd aan de knie. Ook blessures aan 

het been en aan de enkel kwamen veel voor.   
Van de drie grootste blessuresporten valt op dat van alle hardloopblessures 

79% een blessure aan de onderste extremiteiten was, vooral aan het been 
(30%) en de knie (26%). Ook voor veldvoetbal geldt dat de meerderheid van 

de blessures voorkomt aan de onderste extremiteiten (74%, vooral been- 
(27%), knie- (23%) en enkelblessures (19%). Fitness, daarentegen, kende 

vooral veel blessures aan de schouder (26%),  de rug of ruggenwervels (17%) 
en de knie (15%) . 

Een derde deel van de sportblessures ontstond geleidelijk, vaak door 
overbelasting. Twee derde was een acuut ontstane blessure.  
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Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de 
Statistiek  i.s.m het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en 

VeiligheidNL  (2017-2020). 

 

 

De hersenen activeren 
Het is goed voor je hersenen om steeds nieuwe dingen te leren en 

moeilijke oefeningen uit te voeren. 
 

Wat kun je doen? 
Leren: Leren is het vergroten en uitbreiden van wat we kunnen. Zo krijgen 

mensen met een goede opleiding minder vaak dementie. Leren zorgt kennelijk 
voor een soort reserve. Maar ook op latere leeftijd is de hersenen actief 

houden belangrijk.  
 

Ingewikkelde stimulatie: Niet alleen leren stimuleert de hersenen. Ook 

hobby’s die we in onze vrije tijd doen, laten een effect zien. Het gaat dan wel 
om ingewikkeldere activiteiten, zoals een vreemde taal leren, een 

muziekinstrument bespelen of strategische spellen als dammen, schaken en 
bridge. Ook regelmatig bezoek aan musea of opera hebben een positief effect. 

Wie na het pensioen (vrijwilligers)werk blijft doen, krijgt minder vaak 
dementie.  

 
Sociale contacten 

Mensen met minder sociale contacten lopen extra risico op dementie. We 
weten niet precies hoe dat komt. Waarschijnlijk spelen een aantal factoren 

samen. Zo zijn sociale contacten een goede manier om de hersenen te 
activeren. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen ook extra vatbaar 

voor somberheid en depressiviteit. 
 

Bron: Alzheimer-Nederland 

 

 

 
  

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Leefstijlmonitor
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De aanloop naar deze politieke 21% boete-dwaling 
 

Het grote probleem is, dat deze race al gelopen is. De beslissing is al een 

jaar of 4-5 geleden genomen. Het is begonnen in Engeland waar de 
Engelse belastingdienst de stelling nam dat een denksport geen sport is. 

Dat is doorgegaan tot en met het Europese hof van justitie en dat hof 
heeft bepaald, dat een denksport geen sport is in de zin van de BTW. En 

wij moeten natuurlijk volgen, want een uitspraak van het Europese hof is 
bepalend voor alle lidstaten. 

De Nederlandse belastingdienst wilde eerst nog wat "regelen" door het 
onder "cultuur" te groeperen, maar ook daar werden ze door Brussel op 

de vingers getikt. 

Het grappige is, dat Engeland inmiddels zich niet meer aan de Europese 
regels hoeft te houden, dus daar kan het gevecht opnieuw beginnen. 

Maar wij in Nederland zijn gebonden aan die uitspraak van het Europese 
hof, hoe belachelijk de situatie ook is. Bridge wordt nog steeds gezien als 

sport, de bond is aangesloten bij NOC/NSF en als je tegen een beslissing 
tot de hoogste boom in beroep wilt gaan, kom je terecht bij het CAS, het 

Europese Arbitrage hof voor de sport. 
Dus alleen voor de BTW geldt Bridge niet als sport. Maar dat is ook het 

enige wat "Europa" interesseert, geld is belangrijk. De rest maakt niet 
uit. 

Ik ben bang dat we ermee moeten leren leven. Ook bij kleine 
verenigingen die een beroep doen op de KOR (Kleine Ondernemers 

Regeling) komt toch een verhoging van de bondscontributie die 
natuurlijk doorbelast gaat worden aan de leden. 

Op die manier worden inderdaad alle bridgers bestraft met 21% 

verhoging van de bondscontributie. Natuurlijk geldt die 21% dan niet 
voor de hele contributie die aan de club moet worden betaald. 

Het is natuurlijk wel zo, dat grijze clubs hiermee in het voordeel zijn: ze 
zijn niet aangesloten, betalen dus geen bondscontributie, dus ook geen 

verhoging. Het zal bij menig club een overweging zijn om het 
bondslidmaatschap op te zeggen, vooral als je kijkt wat de bond de 

afgelopen 2 jaar voor de clubs heeft betekend. 
 

Hartelijke groet, 
Ron Jedema 

 

Rob: 
Ron heeft helemaal gelijk: geen enkele publicatie zal deze extra 

belastinginkomsten stoppen. Maar als deze uitglijder leidt tot extra 
publiciteit voor de grote pluspunten van bridge, en daardoor tot een extra 

toestroom van nieuw bridgebloed, kan bridgend Nederland voordeel halen 
uit deze politieke blindheid. 
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Ontvangen reactie op de meespelende wedstrijdleider 

op StepBridge 
In Lelystad hebben we het 1,5 jaar met succes gedaan. Gewoon account 
van niet meespelend lid gebruikt en inloggen op 2systemen. 

 
Iedereen blij en we konden allemaal meespelen. Iedereen keurig vooraf 

geïnformeerd en integriteit is nooit beschaamd geweest. WL had eerder een 
nadeel omdat hij zijn aandacht op twee fronten moest richten. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Frans Anemaet 
 

 

Ontvangen reactie op de boosterprik 
Rob, 

 
hoe veilig kunnen we ons nu voelen na de evt boosterprik??? 

Zie prinses Beatrix, ze heeft de boosterprik gehad!!! 

 

Rob: 
Ik vind cijfers concreter dan de meeste verhalen. 

Op de IC is 32% van de patiënten wel, en 68% niet gevaccineerd. 
 

Als 32% van de bevolking is geprikt, en 68% niet, zou dat betekenen 

dat vaccinatie geen enkele bescherming biedt. 
 

Maar het aantal niet-gevaccineerden is slechts 12%. En ondanks dat 
deze groep ruim zeven keer kleiner is dan het aantal gevaccineerden, 

bezet deze groep twee keer zoveel IC-bedden. 
 

Dan kan ik maar één conclusie trekken: een vaccinatie sluit 
besmetting niet uit, maar verkleint die wel. En áls je wordt besmet, is 

het risico van ernstige ziekteverschijnselen beduidend kleiner dan 
zonder vaccinatie.  

 


