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BEKIJK DE ACTUELE INFORMATIE RONDOM HET CORONAVIRUS OP
WWW . S Q U A S H . N L

NIVEAU 1 

Wedstrijden
& Toernooien

ClubLadder

Interactive
squash

Clubavonden

Horeca/
Kantine

Racketshop

Trainen met 
een trainer

Vrij spelen 

Kleedkamers/
douches

Personeel

NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

Geen enkele vorm van 
wedstrijdsport voor 

alle leeftijden.

Alleen wedstrijdsport voor jeugd 
t/m 17 jaar in trainingsvorm. 

Volwassenen niet.

Jeugd t/m 17 jaar regionaal. 
Volwassenen: Clubverband óf

regionale wedstrijden.

Wedstrijdsport voor jeugd 
t/m 17 jaar landelijk. 

Volwassenen: landelijk of regionaal 

Alle wedstrijdsport kan op
landelijk niveau plaatsvinden.

ClubLadder wedstrijden
zijn niet toegestaan. 

ClubLadder wedstrijden
zijn niet toegestaan.

ClubLadder wedstrijden
zijn toegestaan voor alle 

leeftijden 

ClubLadder wedstrijden
zijn toegestaan voor alle 

leeftijden 

ClubLadder wedstrijden
zijn toegestaan voor alle 

leeftijden 

Interactive squash is 
niet toegestaan.

Volwassenen:  op 1,5 meter** 
Jeugd: groepsvorm toegestaan.

Voor alle leeftijden toegestaan
bij gebruik van de app.

Voor alle leeftijden toegestaan
bij gebruik van de app.

Voor alle leeftijden toegestaan
zowel via de app als de spelmuur 

Clubavonden zijn 
niet toegestaan.

Volwassenen niet toegestaan
Voor jeugd t/m 17 jaar alleen

sportieve activiteiten.

Voor alle leeftijden alleen 
sportieve activiteiten toegestaan.

  

Alle vormen van clubavonden
ook in de horeca zijn toegestaan.
Mogelijke beperking aantallen. 

Alle vormen van clubavonden
ook in de horeca zijn mogelijk.

Horeca/kantines 
zijn gesloten. 

Horeca/kantines 
zijn gesloten. 

Sportkantines zijn gesloten.
Commerciële horeca mogelijk
open met lokale ontheffing. 

Horeca/kantines zijn
volgens KHN protocol geopend.

Horeca/kantines zijn 
volgens KHN protocol geopend.

Racketshops zijn
gesloten. 

Racketshops volgen 
regels detailhandel.

Racketshops volgen 
regels detailhandel.

Racketshops open 
volgens regels detailhandel.

Racketshops open 
volgens regels detailhandel.

Trainen onder begeleiding
is op geen enkele manier

mogelijk

Volwassenen: max. 2 personen** per
baan (trainer op max 1 baan actief).
Jeugd t/m 17 jaar geen beperking.

Volwassenen: max. 2 personen** per
baan (trainer op max 2 banen actief). 

Jeugd t/m 17 jaar geen beperking. 

Dubbelsquash niet mogelijk**.
Verder geen sportieve

beperkingen

Alle vormen van privé- en 
groepsles zijn mogelijk. 

Vrij spelen is voor volwassenen 
en jeugd niet toegestaan. 

Volwassenen op 1,5 meter, 
max 2 spelers per baan**.

Jeugd t/m 17 jaar kent
geen beperkingen 

Volwassenen spelen alleen
enkelspel**. Jeugd t/m 17 jaar 

geen beperkingen. 

Dubbelsquash niet mogelijk**.
Verder geen sportieve

beperkingen

Alle vormen  van squash incl.
dubbelspel zijn toegestaan.

Kleedkamers/douches 
zijn gesloten.

Kleedkamers/douches 
zijn gesloten.

Kleedkamers/douches zijn openKleedkamers/douches zijn openKleedkamers/douches zijn open

Personeel/vrijwilligers werken
thuis. Mogelijk staat de
 overheid onderhoud toe

Alleen noodzakelijke
werkzaamheden
op het centrum

Personeel/vrijwilligers werken
zo veel als mogelijk thuis, tenzij
dit de openstelling belemmert.

Personeel/vrijwilligers werken
waar mogelijk thuis.

Personeel/vrijwilligers werken
waar mogelijk thuis.

Huidig niveau

Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lockdown
(centra gesloten)

Deze routekaart geeft richting aan de mogelijk te zetten stappen indien een pandemie als COVID-19 hierom vraagt. SBN heeft een vertaling gemaakt van de routekaart van de
overheid, indien daartoe aanleiding is kan SBN afwijken van de hierboven gestelde routekaart. SBN is dan ook niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.

**Indien uit hetzelfde huishouden kan er vrijuit
gesquasht worden. 
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*SBN werkt mogelijke spelvormen uit,
verantwoordelijkheid ligt hierin bij de sporter zelf.


