
 

Corona Toegangsbewijs (CTB) toelichting    update 18-01-2022 

 

Als je de sporthal (of kantine waanneer deze op is) in wilt moet je aantonen dat je 1. 

gevaccineerd bent, 2. minder dan 24 u geleden negatief getest bent of 3. recent hersteld bent 

van corona. Dit kan middels de Corona-check app of een papieren bewijs. Uitleg vind je via 

onderstaande link. Er wordt aan de deur niet gediscussieerd: dit zijn de 3 mogelijkheden en je 

bewijst dit op een van de officiële manieren.  
  

Hoe gaan we het doen op woensdag en vrijdag: 

1. De coronacheck wordt uitgevoerd door vrijwilligers bestaande uit alle leden boven de 

18 jaar.  

2. Per spelersgroep heeft het bestuur een schema opgesteld wie wanneer het CTB dient te 

checken aan de ingang van de sporthal*. 

3. Dit doe je op woensdag en vrijdag altijd met zijn tweeën gedurende 15 min voor dat je 

speelmoment begint tot 5 min na dat je speelmoment begonnen is. Kom dus op tijd! 

4. In bijlage 1 zie je de afbeelding + korte toelichting op hoe je de Scanner App 

download en hoe je kunt zien of iemand gevaccineerd, getest of hersteld is.  

5. Iedereen komt aan de beurt. Kun je niet op de dag dat je bent ingedeeld? Dat wissel je 

zelf met een andere lid dat ook bij jou spelersgroep staat ingedeeld.  

6. Als iemand geen CTB kan laten scannen of blijkt dat hij niet gevaccineerd, test of 

hersteld is: dan vertel je aan die persoon dat hij niet de sporthal in mag. Niet meer en 

niet minder. 

 

*We zijn als bestuur nog in overleg met de trainers van de jongste jeugd om na te gaan wat de 

handigste manier is om de corona check bij ouders van de jongste jeugd uit te voeren. Het 

handigste is als ouders hun kinderen (voorlopig) afzetten bij de deur en zelf niet de hal in 

komen en wanneer ze toch meekomen zich even te melden bij de trainer. Indien nodig 

hierover later meer informatie. 

 

Competitie (voor als deze weer hervat word) 

Tijdens de competitie geld voor thuisspelende teams: één iemand checkt aan de deur het CTB 

van je eigen team, het team van de tegenstander én de eventuele ouders die aanwezig zijn. 

Dus zorg ervoor dat je minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.  

Aanstaande zondag zijn er bestuursleden aanwezig om te bekijken of dit een werkbare situatie 

is en om evt. bij te springen.  

 

Er zijn enkele uitzonderingen: 

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 

(in functie), begeleiders en ouders die hun kinderen vervoeren tijdens en naar de competitie. 

 

Voor vele geen leuk nieuws, ook voor ons niet, dit realiseren wij ons. Echter is er wat het 

bestuur betreft geen andere optie als ons aan de wet houden. We hebben gekeken of wij 

binnen de uitzonderingen vielen. Dit is helaas niet aan de orde. Maar ook hiervoor geldt als 

we dit samen oppakken en deze verantwoording nemen is het werkbaar en kan er gezellig 

badminton gespeeld worden. Wij Gaan uit van ieders medewerking! Hartelijk dank. 

 

Heb je vragen of is er iets onduidelijk? Trekt dan aan de bel en meld je bij een van de 

bestuursleden of mail naar bestuur@bcweert’67.nl  

mailto:bestuur@bcweert'67.nl


 

Sportieve groet, 

 

Namens het bestuur van BC Weert'67 

 

Voor meer info: 

Maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-

omlaag-passende-maatregelen-nodig  

 

Corona check app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-

uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs  

 

Corona scanner: https://coronacheck.nl/nl/scanner/   

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://coronacheck.nl/nl/scanner/


 

Bijlage 1: corona check app downloaden en controleren op vaccinatie, test of hersteld. 

 

De corona check app download je in de App Store of Play store op je smartphone of door 

naar https://coronacheck.nl/nl/ te gaan. 

  

https://coronacheck.nl/nl/


 

 

De twee manier waarop je kunt aantonen dat je gevaccineerd, getest of hersteld bent in de 

Corona check app. 

 

  



Bijlage 2: Mail gemeente Weert  17-01-2022 
 
Juul van Cruchten <J.van.Cruchten@weert.nl> 

Ma 17-1-2022 15:04 

Beste sportbestuurders, 
Op vrijdag 14 januari heeft het kabinet een persconferentie gehouden. Dit keer met goed nieuws 
voor de sport. Er mag gelukkig weer gesport worden. Hieronder de regels die hiervoor gelden: 
  
Sporten binnen 

•                    Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment; 
•                    Vanaf 18 jaar is een corona toegangsbewijs (CTB) noodzakelijk. U dient hier zelf op te 

controleren; 
•                    Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten; 
•                    De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig 

werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, 
trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de 
sportaccommodatie verlaten; 

•                    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van 
dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale 
groepsgrootte; 

•                    Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer 
mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening 
niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte; 

•                    Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen 
van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 

•                    Publiek is niet toegestaan; 
•                    Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie. 

  
Buiten sporten 

•                    Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan; 
•                    Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 

18 jaar een CTB-plicht. U dient hier zelf op te controleren. Mocht dit niet gehandhaafd 
kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden; 

•                    Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten; 
•                    Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen 

van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand + CTB; 
•                    Vanaf 18 jaar mag men trainen en onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). 

1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat voor de 
aard van de sport niet mogelijk is; 

•                    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes 
(van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht; 

•                    De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor 
personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 
verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van 
de uitclubs), vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de 
sportaccommodatie verlaten. 

  
Horeca sportlocaties 

•                    Alle horeca is gesloten. Afhaalpunten (to go) zijn wel toegestaan. 
  
Sport in de openbare ruimte 



•                    Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare ruimte. 1,5 
meter afstand houden is ook hier leidend.` 

  
Reserveringen 
Alle reserveringen die in het verleden zijn gemaakt voor de komende periode staan nog bij ons 
gereserveerd, wenst u toch géén gebruik te maken van deze reserveringen geeft u dit dan aub door 
aan verhuursport@weert.nl. 
  
Volgende weegmoment 
Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is op dinsdag 25 januari. 
  
Tot slot 
Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog inhoudelijke of praktische vragen of loopt u tegen 
problemen aan? Neem dan gerust contact op met Juul van Cruchten via j.van.cruchten@weert.nl / 
06 - 40 35 21 53 of Cisca van der Kraan via c.vander.kraan@weert.nl / 06 - 46 36 35 21. Wij proberen 
alle vragen zo spoedig mogelijk (centraal) te beantwoorden of nemen zo nodig contact met u op.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Juul van Cruchten 
Beleidsmedewerker sport 
  
Gemeente Weert 
Telefoon: (0495)-575514 – 06-40352153 
E-mail: j.van.cruchten@weert.nl 
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