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Beste secretaris,
Met ingang van 25 september veranderen de coronamaatregelen. In de persconferentie van
dinsdag 14 september hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge
verdere versoepelingen aangekondigd. Zo vervalt de 1,5‐meter regel, maar wordt
voor een aantal locaties en evenementen een coronatoegangsbewijs (CTB) ingevoerd.
De nieuwe maatregelen gaan 25 september in.

LET OP!
Neem altijd contact op met je locatiebeheerder over welke richtlijn van toepassing is.
Als deze alsnog een CTB eist, dan moet die richtlijn opgevolgd worden.
Laat zo spoedig mogelijk ons (Bondsbureau@kndb.nl) en/of de provinciale
wedstrijdleider weten of er in de speelzaal een CTB is vereist. De spelers van de
bezoekende verenigingen kunnen hier dan rekening mee houden.

Wat verandert er per 25 september voor de damclubs?
 De 1,5 meter afstand tussen de sporters komt te vervallen.
 De verplichte registratie van spelers komt te vervallen.
 De verplichte gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer corona
toegangsbewijs (CTB) verplicht is

Waar en wanneer is het coronatoegangsbewijs verplicht?


Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateurwedstrijden zijn toegestaan.
Ook mag je wedstrijden spelen met andere clubs of mensen van buiten je eigen
club. Hiervoor is geen coronatoegangsbewijs verplicht. Alleen voor publiek bij
professionele wedstrijden en topsport competities geldt dat een
coronatoegangsbewijs (QR‐code) verplicht is.

Uitzonderingen voor o.a. sportkantines/denksportcentra/buurthuizen
Als het mogelijk is een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest
van de ruimte, mag deze ruimte ook gebruikt worden zonder CTB. Let op: het moet
dan wel een duidelijk, zichtbaar afgescheiden gedeelte voor de horeca zijn. Denk aan
een lint, tape of plantenbak.
Wanneer is er WEL een CTB nodig?



Als je binnen het afgescheiden gedeelte voor horeca zittend iets eet of drinkt.
Als je speellocatie in de horeca plaatsvindt, bijvoorbeeld bridgen in een café of
restaurant.

Wanneer is er GEEN CTB nodig?




Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
Het nuttigen van eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte.
Voor het dammen in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte
afgescheiden is van de andere activiteiten.

Het NOC*NSF Protocol Verantwoord Sporten is terug te vinden op de website van de
KNDB. Ga voor een overzicht van alle maatregelen sport naar de site van de
Rijksoverheid.

