
 

 

 

 

Beste leden, ouders, supporters en sponsoren,  

 

Met de toename van het aantal Corona besmettingen heeft de overheid besloten om opnieuw een 

aantal maatregelen in te voeren. Specifiek voor onze handbalsport wil dit zeggen dat het vanaf zaterdag 

6 november, voor iedereen van 18 jaar en ouder, verplicht is een CTB (Corona-toegangsbewijs) te tonen 

om toegang te krijgen tot de sporthal. 

 

In overleg met de gemeente en andere verenigingen binnen Peel & Maas hebben we ons als bestuur 

ingezet om tot een werkbare organisatie van deze eis te komen. Wij zijn er als bestuur niet blij mee dat 

het handhaven op het CTB bij ons als vereniging is komen te liggen. Niet in de laatste plaats omdat we als 

zaalsportvereniging de afgelopen periode toch al onevenredig hard geraakt werden door alle opgelegde 

maatregelen. Terwijl we als breedtesport vereniging juist bezig willen zijn van het faciliteren van de 

handbalsport voor een zo breed mogelijk publiek.  

 

Om dit te kunnen blijven doen moeten we nu de landelijke richtlijnen en die van de sportkoepel 

NOC/NSF volgen. Verenigingen binnen Peel & Maas hebben van gemeente toestemming gekregen om de 

CTB checks binnen de eigen teams te laten doen. Dat scheelt 30+ vrijwilligersuren die anders op korte 

termijn ingevuld zouden moeten worden om überhaupt te kunnen blijven sporten. Veel verenigingen in 

Peel en Maas doen dit nu op dezelfde manier. We beseffen dat we daarmee alsnog veel van jullie en 

vragen en dat we jullie hiermee voor een voldongen feit zetten. Besef dat ook wij dit uiteraard liever 

anders zien. We blijven natuurlijk in gesprek met de gemeente om iedereen zoveel mogelijk aan het 

sporten te houden maar voor nu kunnen we onze geliefde handbalsport enkel blijven beoefenen door 

ons samen in te zetten voor de uitvoering van deze nieuwe maatregel. 

 

 

1. Basisregels 
Uiteraard blijven de standaard basisregels gewoon van toepassing. Dit wil zeggen bij klachten thuisblijven 
en laten testen en volg netjes de richtingspijlen (rood en blauw gekleurd) in de sporthal. 

2. Tonen van CTB (Corona-toegangsbewijs) 
Bij het betreden van de sporthal geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit 
geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de 
buitenterrassen van buitensportlocaties. Dit geldt voor alle sporters en publiek van 18 jaar en ouder, bij 
zowel trainingen als wedstrijden. Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de 
CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), 
vrijwilligers, etc. Let Op: Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wél een CTB 

tonen. 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Controle op het CTB 
Om het voor iedereen eenvoudig te houden, hebben wij ervoor gekozen om deze controle op het CTB, bij 
het team neer te leggen. Dit wil zeggen dat:  
 
Bij een thuiswedstrijd, 1 of 2  personen binnen het team wordt aangewezen om deze controle uit te 
voeren. Dit wil zeggen vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd tot aanvang van de wedstrijd. Mocht 
dit gezien de teambezetting, wedstrijdvoorbereiding etc.. niet mogelijk zijn, dan regelt het betreffende 
team zelf een vervanger voor deze taak.  
 
Bij trainingen, 1 persoon binnen het team wordt aangewezen om sporters en eventuele 
ouders/begeleiders op tribune te controleren.  

 

Uitzondering op deze regels betreft de thuiswedstrijden van Dames 1. Aangezien er voor deze 

wedstrijden een entreetafel wordt ingericht kunnen hier tevens de CTB controles plaats vinden. 

Uiteraard dienen de dames wél voor bezetting van de controleplek aan de entree tafel te zorgen. 

 

Nogmaals, wij realiseren ons dat dit weer extra belasting is voor het team, bij deze aanpak houden we 
het zo uitvoerbaar mogelijk. Alleen als we hierin allemaal samenwerken kunnen we blijven handballen!  
 
Het stappenplan voor het uitvoeren van de CTB controle vinden jullie in de bijlage. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Jos Duijf: 06 – 8316 8681. 
 
 
Het bestuur HV BSAC 
 
 
P.S. Voor een volledig overzicht van de geldende maatregelen: website hv bsac / corona 
 
 
BIJLAGE: UITVOEREN CONTROLE CTB 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hvbsac.nl/index.php/corona-2/


 

 

 

 
 

UITVOEREN CONTROLE CTB 
 

 

Om de checks te doen kun je op iedere telefoon de CoronaCheck Scanner installeren. Daarmee kun je 
direct scannen. Een groen vinkje betekent dat iemand naar binnen mag. Een ongeldig of niet aanwezig 
CTB betekent dat die persoon als gevolg van de huidige maatregelen niet binnen mag komen. 
Uitgezonderd van de CTB check zijn: trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en 
alle vrijwilligers die op dat moment een taak in de sporthal hebben. Lees hieronder het volledige 
stappenplan: 
 

Stappenplan: Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en gezondheidscheck 

Om toegang te krijgen tot de sportaccommodatie moet iedereen vanaf 18 jaar en ouder, zijn 
coronatoegangsbewijs laten scannen en het identiteitsbewijs tonen.  

De persoon mag alleen toegang verleend worden als: 

• de scanner groen kleurt; 
• het identiteitsbewijs overeenkomt; en 
• de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. 

Voor deze toegangscontrole volg je de volgende stappen: 

 

1) QR code scannen 

 

Een coronatoegangsbewijs wordt gecontroleerd, met de CoronaCheck Scanner-app*. Met deze app scan je 
de QR code van het coronatoegangsbewijs (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden). 



 

 

 

2) Bij groen scherm: controle legitimatiebewijs 

 

 

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs. Daarna mag de bezoeker toegelaten 
worden. 

3) Privacy/ AVG 

 

Wegens ieders privacy, worden er tijdens het scannen geen gegevens vastgelegd op jouw telefoon. Daarmee 
is deze app volledig AVG – proof. 



 

 

 

4) Bij rood scherm: bezoeker niet naar binnen 

 

Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft 
plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten. 

 

1. CoronaCheck Scanner-app* voor de controle van bezoekers 

Om het coronabewijs van de bezoekers te kunnen scannen, heb je de CoronaCheck Scanner-app nodig. Deze 
CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store 
(Android).  

Links voor het downloaden van de Scanner voor CoronaCheck (van de Rijksoverheid): 

Apple: https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck-scanner/id1549842661 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.verifier&hl=en&gl=US 

 

 
 

 

https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck-scanner/id1549842661
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.verifier&hl=en&gl=US

