
 
 

 

BETREFT: UPDATE SBN  

Woensdag 14 oktober 2020, Rogier van Veen 

 
Goedemiddag allen, 
 
We geven jullie vandaag graag duidelijkheid naar aanleiding van de 
persconferentie waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Dit 
doen we op zes punten: 

1. Maatregelen per 14 oktober 22.00 uur; 
2. Routekaart verantwoord squashen; 
3. Impactanalyse ondernemers; 
4. Impactanalyse verenigingen; 
5. Communicatie SBN, FAQ’s en meer; 
6. Persoonlijk bericht. 

 
PUNT 1: MAATREGELEN PER 14 OKTOBER  
We hebben getracht de sportieve maatregelen zo duidelijk mogelijk te 
omschrijven, mogelijk nemen we niet alle vragen weg, deze worden 
behandeld bij punt 5. 
 
Algemeen 

1. Horeca/kantines zijn en blijven gesloten; 
2. Kleedkamers/douches gaan dicht; 
3. Toiletten mogen vooralsnog openblijven; 
4. Publiek/toeschouwers zijn niet welkom (ook geen ouders van 

kinderen); 
5. Losse baanverhuur is en blijft mogelijk (incl. interactive squash) 
6. Niet noodzakelijk personeel werkt thuis; 
7. Mondkapjes worden op korte termijn verplicht, behalve tijdens 

de uitvoering van sportbeoefening. 
 
Jeugd t/m 17 jaar 

1. Vrijspelen is mogelijk en er is geen beperking ten aanzien van 
de groepsgrootte, maar gebruik het gezonde verstand; 

2. Alle denkbare vormen van (groeps)training zijn mogelijk, de 
trainer behoud wel 1,5 meter afstand tot de squashers; 

3. Wedstrijden vinden alleen in trainingsvorm in clubverband 
plaats. Competities liggen stil, regionale/landelijke toernooien 
worden afgelast; 

 
Volwassenen vanaf 18 jaar 

1. Trainingsvormen zonder trainer waarbij 1,5 meter kan worden 
gehandhaafd zijn wel toegestaan, dit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van centrum en sporter. SBN momenteel 
werkt mogelijke trainingsvormen uit en tracht deze vandaag 
nog te publiceren; 

2. Trainers geven training aan maximaal 2 spelers op één baan. De 
trainer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de 1,5 
meternorm; 

3. Volwassenen beoefenen op geen enkele manier wedstrijdsport 
(ook niet in clubverband). Competities liggen stil, regionale/ 
landelijke toernooien worden afgelast; 
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De hiervoor genoemde maatregelen hebben een flinke impact op de 
bedrijfsvoering, de vereniging, de community en daarmee de squasher.  
Toch is er goed nieuws, we hebben er namelijk voor kunnen zorgen dat 
we én open mochten blijven én dat squash in anderhalve meter vorm 
mogelijk is, iets dat in het voorjaar ondenkbaar was.  
 
We blijven samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF en Platform 
Ondernemende Sport de uiterste hoeken zoeken van wat er wél 
mogelijk is of zou kunnen zijn, maar voorlopig zijn deze maatregelen 
leidend. De maatregelen komen voort uit een drietal punten: 

1. Anderhalve meter is de norm, geen uitzonderingen voor sport; 
2. Elke vorm van samenscholing - die niet noodzakelijk is – op alle 

manieren voorkomen 
3. Zo min mogelijk reisbewegingen; 

 
Deze benadering is anders dan in het voorjaar toen men sprak over 
binnen/buitensport ofwel sporten per m2 omdat er nu sprake is van 
een andere situatie. 
 
De afgekondigde maatregelen gaan per vanavond 22:00 uur in en zijn 
voor een periode van vier weken van kracht. Over twee weken wordt 
er een tussenevaluatie gemaakt op basis van de informatie op het 
coronadashbord, mogelijk ontstaat er dan ruimte voor versoepeling. 
 
PUNT 2: ROUTEKAART PER RISICONIVEAU 
Gisteren publiceerde de overheid een routekaart waarop alle (te 
overwegen) maatregelen per risiconiveau zijn weergegeven. Vanuit 
SBN hebben we mede op basis van deze routekaart een doorvertaling 
gemaakt voor de squashsport. We hopen dat dit duidelijkheid biedt 
 
Voorop blijft staan dat SBN te allen tijde de geldende adviezen van de 
overheid volgt en dat de daadwerkelijke maatregelen indien daartoe 
aanleiding is kunnen afwijken van de gedeelde routekaart. Deze is 
bijgaand terug te vinden. 
 
PUNT 3: IMPACTANALYSE ONDERNEMERS – LET OP: DEADLINE! 
De nieuwe maatregelen zullen zonder meer impact hebben op uw 
onderneming, daarom brengen we graag de schade van de crisis zoals 
op dit moment duidelijk is en/of wordt verwacht in kaart.  
 
Graag verzoeken wij alle eigenaren of managers deze impactanalyse 
vóór maandag 12:00 uur in te vullen. Vanzelfsprekend gaan wij zeer 
vertrouwelijk om met cijfers, deze cijfers zijn anoniem en niet 
herleidbaar naar een centrum.  
 
Hiermee kunnen wij de gesprekken met de betrokken ministeries 
voeren ten aanzien van compensatie, waarover Premier Rutte gisteren 
sprak in de persconferentie. In de update van afgelopen maandag 
deelden we al steunpakket drie waarin de NOW, TVL en TOZO zijn 
ondergebracht.  
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VERENIGINGENONDERZOEK | IMPACT CORONA 
Ook squashverenigingen hebben te maken met de financiële impact van 
corona. Zoals onder andere afgelopen maandag medegedeeld konden 
verenigingen het onafhankelijke onderzoek van het Mulier instituut 
invullen. Inmiddels is deelname aan dit onderzoek niet meer mogelijk. 
NOC*NSF heeft bij ons aangegeven dat dit zeker niet het laatste onderzoek 
is en er een vervolgonderzoek zal komen naar de impact over de komende 
periode. Zodra hier meer informatie over bekend is delen wij dit uiteraard.  
 
COMMUNICATIE SBN, FAQ’s EN MEER 
Vanuit SBN trachten we eenieder zo snel, goed en duidelijk mogelijk 
duidelijkheid te verschaffen over vragen en/of onduidelijkheden, ook voor 
SBN is nog niet alles duidelijk. Middels deze update kunnen jullie squashers 
informeren, ook wij zullen hier het nodige werk in doen. 
 
Vandaag publiceren we tevens een nieuwsbericht op onze website en 
sociale media. We publiceren daarbij óók de routekaart en het beknopte 
overzicht met maatregelen die per 14 okt 22.00u voor de squasher gelden.   
 
FAQ’s en overige pagina’s website 
We proberen daarbij onze FAQ’s en/of corona gerelateerde pagina’s op de 
website zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie en zullen we 
blijvend aanpassen indien zaken ons volledige duidelijkheid geven. 
 
PERSOONLIJK BERICHT 
Rest ons jullie een hart onder de riem te steken. We gaan met zijn allen 
opnieuw onzekere tijden tegemoet, tijden die weinig perspectief bieden 
over hoe lang deze situatie voortduurt. De successen van de afgelopen 24 
uur (openblijven én squash in 1,5 meter) zijn en blijven veranderlijk. 
 
Deze tijden gaan daardoor voor onrust zorgen bij jullie over de liquiditeit 
en het voortbestaan, maar ook het personeel en/of bij de vrijwilligers of zij 
hun baan/functie behouden. Juist in een periode waarin squash normaliter 
veelvuldig wordt beoefend en de reserves worden aangelegd voor een 
zomerperiode. 
 
We delen deze zorgen en zullen er voor jullie zijn, waar nodig. We roepen 
jullie op inspiratie met elkaar te delen, over nieuwe verdienmodellen en/of 
mogelijke kansen die zich voordien. Een goed idee is immers schaalbaar en 
geeft nieuwe creativiteit. Creativiteit die jullie al eerder hebben laten zien 
in dit voorjaar, een tijd waarin we er samen zijn uitgekomen en ook dat 
gaan we nu weer doen. Onze missie is onveranderd; we doen alles binnen 
onze mogelijkheden om jullie de crisis door te helpen, want zonder jullie 
kan squashend Nederland niets. We kunnen dit, samen, ook nu! 
 
Mochten jullie informatie missen of andere wensen hebben, laat het ons 
vooral weten, bij voorkeur per mail. 
 
Met sportieve groet,  
Rogier van Veen 
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