
 
 

 

Onderwerp: Lancering breedtesport pilot (testen voor toegang) 
 
Beste aangewezen centrum, 
 
Graag informeren wij jullie ook een keer met positief nieuws. Later vandaag of morgen zal er een bericht naar buiten 
komen dat we als Squashsport een breedtesport pilot mogen gaan starten. Dit betekent dat we een akkoord hebben 
ontvangen vanuit NOC*NSF en het ministerie van VWS op het plan van Squash Bond Nederland om een breedtesport 
pilot te draaien voor de squashsport. De pilot houdt in dat er een 4 á 5 tal centra eenmalig hun deuren mogen openen 
om personen tot 27 jaar met een negatief testbewijs van Stichting Open Nederland te ontvangen.  
 
De overheid en het kabinet wil testbewijzen inzetten om ook in hoge risiconiveaus tijdelijk op een veilige wijze delen 
van de samenleving te kunnen heropenen. Het is de bedoeling dat personen een testbewijs kunnen krijgen, waarmee 
ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld activiteiten in economie, cultuur, horeca, sport en evenementen. 
Met toegangstesten kunnen sectoren vanaf mei mogelijk eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder 
toegangstesten. Als SBN vonden wij het van groot belang om in de pilotfase direct een bijdrage te leveren. Daarmee 
zijn wij een van de weinige sporten die voor de breedtesport binnensporten tijdelijk weer mogelijk maakt. 
  
Voordat testbewijzen in mei 2021 grootschalig kunnen worden ingezet, wil het kabinet eerst oefenen met het gebruik 
van pilots. Deze pilots worden georganiseerd om te onderzoeken hoe de inzet van testbewijzen werkt ten aanzien van 
de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid. Voor ons als squashsport is het belangrijk om mee te werken 
aan dergelijke pilots om mogelijk in een latere fase eerder de branche te mogen openen. De pilotfase is dus een goede 
kans om te oefenen of de uiteindelijke inzet van toegangstesten in bepaalde sectoren wenselijk is.  
 
De juridische basis voor de pilots wordt gevormd door Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, die per 31 maart in zal 
gaan. Het kabinet is voornemens om op 1 april de plannen publiek bekend te maken en een Kamerbrief te versturen. 
De pilots zijn in lijn met de dan geldende epidemiologische situatie en maatregelen (o.a. avondklok) behoudens een 
aantal uitzonderingen die terug te lezen zijn in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Als Squashsport leunen wij 
op het verantwoord squashen protocol van eind 2020 en zijn wij met z’n alle in staat om een veilig en verantwoord 
bezoek te organiseren.   
 
Als Squash Bond Nederland hebben we vier beschikbare data gekregen waarbij wij de mogelijkheid hebben om een 
pilot te draaien. Bij de selectie van locatie van deze pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, 
sectorale spreiding, nabijheid van een testlocatie en het gevraagde onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. 
Squash Bond Nederland heeft voornamelijk in kunnen zetten op de grotere centra om eventuele grotere aantallen te 
kunnen plaatsen. Dit allemaal binnen de beschikbare kaders gesteld voor het ministerie en NOC*NSF. De 
overkoepelende pilotkalender is dan ook in nauwe samenspraak met andere branche- en koepelorganisaties 
opgesteld.  
 
Pilotkalender Squash 
Op basis van de gegeven criteria is Squash Bond Nederland tot de onderstaande kalender gekomen.  
 

Zaterdag 10 april Squash Utrecht 575 personen* 
Zondag 11 april Frans Otten Stadion, Amsterdam 675 personen* 
Zaterdag 24 april Houtrust, Den Haag 575 personen* 
Zondag 25 april Squash Almere & N.n.b. 400 personen* 

 
*Squashen is vooralsnog alleen mogelijk voor personen tot 27 jaar 

 
Squash Bond Nederland, NOC*NSF en het ministerie werkt o.a. samen met Stichting Open Nederland om de uitvoering 
van pilots in goede banen te leiden. Deze organisatie is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van 
de pilot en toetst dit bij de gemeente. Het ministerie en SBN is zich terdege bewust van de kansen en van de risico’s 
die deze pilots met zich meebrengen en spant zich in om te kijken naar mogelijkheden om de verwachte risico’s zo 
goed mogelijk te mitigeren. Bovenal hopen we met deze toegangstesten gezamenlijk te werken aan een veilige en 
snellere heropening van de samenleving en daarmee de squashsport en perspectief te bieden. 
  
 
 
 



 
 

 

Deze pilots voor toegangstesten zijn geen onderdeel van een betreffende Fieldlab evenement. Een belangrijk verschil 
met het Fieldlab is dat deze pilots uitsluitend gericht zijn op het oefenen met testbewijzen terwijl de fieldlabs een 
bredere onderzoeksopdracht kennen waarbij o.a. wordt gekeken naar gedrag. 
 
Squashen voor alle clubleden tot 27 jaar 
Idealiter zou Squash Bond Nederland alle centra eenmalig weer openen, echter zijn we blij met de verkregen ruimte. 
Toch is het van belang dat eenieder squashcentrum hiervan kan profiteren en vergelijkbare compensatie kan bieden 
voor zijn/haar leden. Daarom mogen squashleden (tot 27 jaar) van andere squashcentra voor dezelfde voorwaarden 
squashen als leden van de club die hun deuren opent. Squashcentra ontvangen een link waarbij hun leden zich 
kunnen aanmelden voor een kortingsvoucher. Deze voucher kunnen zij tonen als zij gaan squashen bij het betreffende 
centrum.  
 
Squashers of sporters die geen lidmaatschap hebben kunnen gebruik maken van de banen voor de dan geldende 
tarieven.  
 
Vervolgtraject 
 
De aankomende dagen zullen wij wederom via ons kanaal Microsoft Teams jullie verder informeren over het 
bovenstaande project. Wij verwachten jullie tevens op korte termijn te voorzien van informatie voor jullie squashleden 
(tot 27 jaar) zodat zij zich kunnen aanmelden voor een van de locaties. Wij verwachten het aanmeldproces voor een 
squashbaanreservering en een testmoment op korte termijn aan jullie te kunnen presenteren. Echter zijn wij nog 
afhankelijk van aanvullende informatie.  
 
Wij realiseren ons dat deze pilot er niet voor zorgt dat de gehele branche weer open kan en dat er ook centra zijn die 
een bijdrage hadden willen leveren aan deze pilot, maar weet dat we ons achter de schermen keihard blijven inzetten 
om meer mogelijk te maken. Meedoen aan dergelijke pilots helpt SBN om op een positieve en constructieve manier 
aan tafel te komen bij betreffende ministeries en NOC*NSF.  
 
Mochten er nog vragen zijn dan verneem ik dat graag via tom@squashbond.nl, 
 
Met sportieve groet, 
Tom Lucas 
 
Directeur  
Squash Bond Nederland 
 
 
 


