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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 

 
 

Inhoud 
1 BTW-Boete voor bridge 

 
2 Corona en de veilige grens van fysiek bridge 

 
4 Is er nog een clubbridgeleven na een vals spel-veroordeling? 

 

 

BTW-Boete voor bridge 
Je Crisis Creativiteit lees ik altijd met veel plezier, die levert mij ook 

regelmatig nieuwe inzichten.  

 
Met betrekking tot de verfoeilijke BTW geef je in je laatste CC als 

mogelijkheid om je bridgeclub dan maar niet te formaliseren en niet in te 
schrijven bij de KvK.  

Daarbij suggereer je dat je dan geen BTW verschuldigd zou zijn.  
Alleen vrees ik dat de belastingdienst de activiteiten als privé activiteit gaat 

beschouwen. En als je als privé persoon een omzet boven de €20.000,= 
realiseert ben je hierover ook BTW plichtig, alleen dan als privé persoon 

met een eigen onderneming. Als je pech hebt moet je niet alleen achteraf 
zelf nog BTW afdragen, maar wordt je over een mogelijk positief resultaat 

ook nog aangeslagen voor inkomsten belasting. Verder over alle activiteiten 
die je dan organiseert ben je ook als privé persoon aansprakelijk.  

Dus wees alsjeblieft voorzichtig met een dergelijk advies.  
 

Evert van Linge  

 
Rob: 

Goed dat je daarvoor waarschuwt, Evert! Overigens was mijn tekst niet 
bedoeld als advies, meer een vaststelling van wat ik begreep uit de 

antwoorden van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Om 
elk misverstand – met negatieve consequenties – te voorkomen, leg ik 

alle vragen per mail voor aan de Belastingdienst MKB. Prettig om alles 
zwart op wit te hebben. Helaas werkt die afdeling niet echt snel; ik 

kreeg nog geen antwoorden. 
 

Deze week ga ik weer even ‘rammelen’… . Wordt dus beslist vervolgd. 

 
 

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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 Corona en de veilige grens van fysiek bridge 

Het lijkt steeds meer een kwestie te worden van wie (denkt dat hij) het weet 
mag het zeggen. Als ik kijk naar de actuele ontwikkelingen, uitspraken en 

regels, raak ik er steeds meer van overtuigd dat een universele 
veiligheidsgrens voor fysiek bridge niet bestaat! Daarbij denk ik aan: 

 De tegenstrijdige antwoorden die ik vorig jaar kreeg op mijn kritische 
vragen van zowel de Bridge Bond, NOC*NSF als van de Overheid.  

 De leden van het OMT die elkaar regelmatig tegenspreken.  
 Jaap van Dissel, de baas van RIVM, waarvan we weten dat hij graag 

stellingen poneert, maar door hem gedane uitspraken die achteraf onjuist 
bleken te zijn, niet met evenveel flair rechtzet. 

  
Nu zwaait de omikronvariant de scepter. Volgens een groeiend aantal experts 

kan de werking daarvan gunstig uitpakken door een relatief klein risico van 
ernstige symptomen, en waarschijnlijk niet minder* beschermend tegen 

volgende varianten dan vaccinatie… Uiteraard is en blijft vaccineren het 

veiligst, vooral voor ouderen, en voor jongeren met bepaalde aandoeningen. 
 

Geen veilige grens voor álle bridgers 
Volgens mij is een veilige grens voor alle bridgers niet te trekken.  

Het risico van corona met ernstige klachten loop je altijd. Net zoals 
goed gebruik van veiligheidsriemen ernstig letsel niet uitsluit. Wat je 

ook kiest: garantie dat je geen ernstig letsel zult oplopen, of corona 
krijgt, kan niemand je geven.  

 
Wie ónder de zestig is, gezond en gevaccineerd, lijkt zonder verdere 

beperking fysiek te kunnen bridgen. Maar… ook daar kun je anders naar 
kijken met iemand thuis voor wie besmetting wél extra riskant is. 

 
Naast leeftijd en gezondheid speelt ook de ruimte, ventilatie van de 

speelruimte een belangrijke rol. Ook de (naleving van de) extra 

richtlijnen die de club afspreekt. 
 

Een factor waar niemand over spreekt, maar die er wel degelijk toe 
doet, is: hoe belangrijk is (club)bridge voor je? Is dat niet meer dan een 

‘gewoon’ verzetje, dat je gemakkelijk met iets anders vult dat je ook 
leuk vindt, óf is dat voor jou een uitermate belangrijk onderdeel van de 

week waarmee je je accu van enthousiasme oplaadt?  
 

Deze uiteenlopende onderwerpen sluiten één voor alle bridgers veilige 
en goed voelende grens uit. Ieder zal zijn eigen afweging moeten 

maken, waarbij bridgepartner, club én Bridge Bond elke gemaakte keus 
dienen te respecteren. Uiteraard binnen de grenzen die de overheid en 

NOC*NSF stellen. Lees dit niet als het uitroepen van een opstand . 

 
De persconferentie van 14 januari schept ook een andere duidelijkheid: 

het gesloten houden van de horeca is niet omdat je in de horeca elkaar 
sneller zou besmetten, maar om de kraan van het totaal aantal 
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contacten niet meteen helemaal open te zetten. Elk contact geeft 
immers kans op besmetting. 

 
De beschermende werking die vorig jaar aanvankelijk van ‘het vaccin’ 

werd verwacht, valt tegen. De ‘dans met Jansen’ moest helaas al vóór 
de eerste ‘varié’ worden afgebroken. Maar dat je met vaccinatie en 

boosters dat risico belangrijk verkleint, bewijst het relatief geringe 
aantal opgenomen corona patiënten.  

 
 * Wat beschermt beter: de omikron of het vaccin? 

Dat is wetenschappelijk moeilijk te bewijzen. 
 

Er zijn veel variabelen die in de afgelopen periode een rol speelden: dat 
de omikron beschermend werkt, volgens viroloog Ab Osterhaus zelfs 

mogelijk méér dan het vaccin, heeft de variant mogelijk te danken aan 
de gunstige samenwerking met de aanwezige antistoffen en killercellen 

in het organisme t.g.v. een eerder doorgemaakte deltavariant-infectie, 

van de twee vaccinaties, van de booster die men al had ontvangen, van 
de beperkende leefwijze etc. Het komt allemaal bij elkaar en de 

bijdrage van de afzonderlijke componenten is niet te meten.  
 

Dat omikron door zijn forse vermogen om te besmetten andere 
virulentere varianten op dit moment tegenhoudt, is waar; het had veel 

erger gekund. Maar het ontwikkelen van gemodificeerde 
vaccinatievloeistoffen, gericht op nieuwe mutanten, is geboden en zal 

ons waarschijnlijk meer van dienst zijn dan de booster die we tot nu toe 
kregen. Maar het is voorlopig nogal gissen. 
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Is er nog een clubbridgeleven na een 

valsspelveroordeling? 
 

Regelmatig heb ik de ongekende eer om te mogen meedenken over 

clubvraagstukken. Eind vorig jaar werd mijn visie gevraagd over het 
volgende: 

 
Een clublid is betrapt op vals spel. De opgelegde straf van een jaar 

royement zit er over twee maanden op. Daarna wil die meneer weer op de 
club meespelen. Een deel van de clubleden en van het bestuur heeft daar 

een groot probleem mee. Eens een valsspeler, altijd een valsspeler, is de 

gedachte. 
 

Hoe kun je hier als club het beste mee omgaan? 

 

Rob: 
Ik kan mij voorstellen dat de eerste gedachte na keihard bewezen vals 

spel is: ‘Die vertrouwen we nooit meer!’  
 

Maar zoals de tijd alle wonden heelt, ben ik er ook van overtuigd dat na 

het worden betrapt, het jaar tijdens dat royement ook verrassend 
helend kan en zal werken. De verleiding om vals te spelen omdat dat 

ongemerkt kan, is in ieder geval uit het brein. 
Daarom schat ik het risico van herhaling uiterst laag in. 

 
Omdat over een terugkeer de meningen binnen de club verdeeld zijn, 

zal het omzetten van 12 maanden uitsluiting in ‘levenslang’, binnen de 
club eveneens weerstanden oproepen. (Ook) om die reden denk ik dat 

een terugkeer voor alle partijen de beste optie is. 
 

Maar omdát de meningen zijn verdeeld, raad ik af om zonder enige 
afstemming vooraf die persoon weer te laten meespelen.  

 
Mijn voorkeur:  

Ga vooraf als bestuur met die man in gesprek. Leg eerlijk de bestaande 

weerstand op tafel, en zoek samen naar een aanpak die alle partijen het 
beste gevoel geven.  

 
Stel de leden van dat gesprek op de hoogte, liefst ook met een 

gesproken of geschreven tekst van het terugkerende ‘schaap’. 
 

Het voelt zelfs voor de aanvankelijke tegenstanders beslist als een 
overwinning als de persoon in kwestie daarna weer meespeelt en een 

aangenaam deel uitmaakt van de club. 


