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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 

 
 

Niet verwonderlijk dat ik deze week veel vragen kreeg over fysiek bridge: kan dat 
nu wel of niet? 

 
Bridgeclubs die in een restaurant spelen staan al maanden droog, 

terwijl de bridgeclubs met speelruimte in een kerkgebouw zonder 
keiharde beperking ons mooie spel fysiek konden voortzetten, mits ze 

het wisselen van tafel combineren met (gewijde) samenzang… 
 

Morgenavond (dinsdag 25 januari) horen we vanaf 19.00 uur de nieuwe grenzen. 
 

In al mijn simpelheid onderscheid ik er al drie: 
 

 De niet altijd te begrijpen grenzen die de overheid / NOC*NSF stellen. 

 De grenzen die je als bridgeclubbestuur binnen de overheidsgrenzen voor de 
club vaststelt. 

 Jouw persoonlijke grenzen binnen de gestelde grenzen van je club. 
 

De grenzen en regels die de overheid stelt, mag je niet overschrijden, zelfs 
niet als je daar – op dringend verzoek van dezelfde overheid – je gezonde verstand 

op loslaat en onbegrijpelijke tegenstellingen waarneemt. 
 

Grenzen die je als club kunt stellen 
Als de speellocatie valt onder de horeca, en de horeca nog niet open mag, ben je 

als clubbestuur snel klaar. Kun je wel over de speelruimte beschikken, dan is het 
aan het clubbestuur om die wel of niet te betrekken. Ik kan mij voorstellen dat je 

dan allereerst de site van de BridgeBond raadpleegt. 
 

Op de site van de BridgeBond lezen we – na een klik op de button ‘Protocol 

verantwoord sporten’ – onder ‘Maatregelen in het kort’, dat in ieder geval tot 
en met dinsdag 25 januari:  

 
 onder voorwaarden binnensport weer mogelijk is. 

 
 1,5 meter afstand houden niet verplicht is als dat door de aard van de 

sport niet mogelijk is. 
 

 Het coronatoegangsbewijs verplicht is. 
 

 Het advies om tijdens het wisselen een mondkapje te dragen. 
 

 Horecagelegenheden zijn gesloten; sportkantines vallen onder de 
regelgeving Horeca. 

 

 Het heeft er alle schijn van, dat de horeca met ingang van dinsdag 
25 januari weer open mag, maar dan tot 20.00 uur…  

 

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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De door jou gestelde grenzen moeten in ieder geval binnen de overheids- en 

clubgrenzen liggen en hangen van veel uiteenlopende factoren af. 
 

 Hoe belangrijk is het fysieke bridge voor jou? 
 

 Jouw gezondheid/conditie én de gezondheid van de gigant(en) die ook deel 
uitmaken van dezelfde huishouding.  

 
Bekend is dat de omikronvariant zeer besmettelijk is, maar dat besmetting 

van gevaccineerde bridgers een kleine kans geeft op vervelende 
ziekteverschijnselen en daardoor een nog kleinere kans op 

ziekenhuisopname. 
 

Voordeel van besmetting is dat besmetting minstens zo veel bescherming 
geeft dan het vaccin. 

 

Een gunstig aspect is, dat ondanks een extreem hoog aantal besmette 
mensen tegelijk, slechts een zeer laag percentage ernstige 

ziekteverschijnselen in korte tijd toch tot te veel ziekenhuisopnamen tegelijk 
zal leiden. 

 
Wat is wijsheid? 

 
Als je besmetting vreest, kun je beter even wachten met fysiek bridge. 

Grote kans dat binnen twee maanden heel Holland besmet is, waarna de 
coronakust een stuk veiliger zal zijn.  

 
Als we weten dat het risico van besmetting groeit naarmate een contact 

langer (dan een kwartier) duurt, lijkt een mondkapje tijdens bridge aan kleine 
tafels nuttiger dan tijdens een wandeling naar de volgende tafel. Vooral als 

tijdens het wisselen geen gesprekken worden gevoerd… 

 
Ben je niet bang voor besmetting, en verkeert je lichaam in uitstekende 

conditie, dan lijkt een fysieke bridgezitting verantwoord, in ieder geval zolang 
omikron in ons land de baas is… Uiteraard volg je daarbij alle 

veiligheidsregels van de club op. 
 

Roberto 


