
 

Coronatoegangsbewijs instructie            Versie 04-11-2021 

Vanaf 6 november 2021 geldt de regel dat iedereen die bij Monza komt sporten of als toeschouwer in 

het publiek zit, een coronatoegangsbewijs (CTB) moet kunnen overleggen. Dit document dient als 

leidraad voor de coördinator die deze CTB controleert.  

 

De controle 

De controle van het CTB vindt plaats bij de voordeur van De Wielepet. Je controleert een CTB met de 

app “Scanner voor CoronaCheck”. Dit is een app van de Rijksoverheid. Voor Android is de app te 

downloaden via deze link, voor IOS is de app te downloaden via deze link. 

 

Een korte handleiding over het gebruik van de app is aan het eind van dit document te vinden.  

 

- Iedereen die voor Monza naar De Wielepet komt, dient gecontroleerd te worden. Dit geldt ook 

op het moment dat je weet dat iemand een geldige CTB heeft. 

o Een uitzondering hierop geldt voor vrijwilligers en mensen die op dat moment 

functioneel aanwezig moeten zijn, zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan 

trainers, coaches, scheidsrechters en tellers. Deze uitzondering geldt niet voor ouders 

die meerijden naar wedstrijden. Zij worden gezien als publiek en moeten wel een CTB 

tonen (bron NOC*NSF).  

- Om het CTB van echtheid te herkennen zijn er een aantal mogelijkheden: 

o Vraag mensen de app in jouw bijzijn te openen 

o Controleer of de illustratie onderin beweegt 

o Door onder in het scherm te klikken veranderen de illustraties van beweegrichting 

o Eventueel kan er op ‘details’ getikt worden (rechtsbovenin) waar aanvullende 

informatie inzichtelijk is.  

- Naast het tonen van een geldig CTB dient de persoon ook een geldig legitimatiebewijs te tonen. 

Controleer of de gegevens overeen komen.  

 

Wat te doen bij weigering of een niet geldig CTB 

Indien iemand weigert een CTB te tonen of blijkt de persoon geen geldig CTB te kunnen overleggen, 

hanteer dan de volgende stappen: 

- Verzoek de persoon De Wielepet te verlaten; 

- Indien de persoon weigert De Wielepet te verlaten, zoek contact met andere aanwezigen in 

De Wielepet ter ondersteuning; 

- Licht andere betrokkenen (zoals een scheidsrechter) in over het voorval en vraag diegene 

maatregelen te treffen. Denk hierbij aan het weigeren van een persoon aan de wedstrijd of 

het niet laten starten van een wedstrijd.  

- Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen, neem afstand van de persoon en neem 

contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.  

 

Trainingsavond 

Op trainingsavonden is de trainer de verantwoordelijke voor het controleren van het CTB bij het 

betreffende team. Dit geldt voor deelnemers, begeleidende ouders en eventueel publiek. De check 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661
https://www.vvmonza.nl/wp-content/uploads/2021/11/protocol-verantwoord-sporten-v04112021.pdf


 
kan plaatsvinden in de sporthal, voor het betreden van het veld. Het is mogelijk dat er een corona 

coördinator aanwezig is om steekproefsgewijs de CTB (extra) van een trainingsgroep te controleren.  

 

Wedstrijdavond/-middag 

- De corona coördinator dient op vrijdagen om 18.45 uur aanwezig te zijn bij de voordeur van 

De Wielepet. Op zaterdagen wordt je geacht om 13.30 uur aanwezig te zijn.  

- Een corona coördinator dient bij de deur aanwezig te blijven tot de laatste wedstrijd is 

afgelopen. 

 

Looproute 

Om deelnemers aan activiteiten bij Monza te scheiden van andere aanwezigen in de Wielepet 

hanteren we een looproute naar de sporthal. Na controle wordt iedereen geacht de gang links te 

volgen naar de sporthal. Dit is langs de herenkleedkamers. Dat betekent dat de dames hun kleedkamer 

kunnen benaderen via de sporthal. De kantine is niet toegankelijk vanaf de sporthal en wordt niet als 

doorgang gebruikt.  

 

Bijlage 

- De Coronacheck Scanner-app  



 

Bijlage 1. De CoronaCheck Scanner-app 
 

Hoe werkt het scannen? 

 

 
 

  

- Druk in de CoronaCheck 

Scanner-app op ‘Start 

scannen’. 

- Vraag de bezoeker naar een 

QR-code in de CoronaCheck-

app of op papier.  

- Scan de QR-code met de 

camera van je telefoon. 

- Bij een geldig CTB krijg je een 

groen scherm te zien. 

- Controleer of de gegevens 

die daarna in beeld komen 

overeen komen met de 

gegevens op het 

legitimatiebewijs. 

- Bij een rood scherm is geen 

geldig CTB gevonden.  

- Vraag de bezoeker contact 

op te nemen met de 

helpdesk van CoronaCheck 

als de persoon denkt een 

geldig bewijs te hebben.  

- Zonder groen scherm mag de 

bezoeker niet toegelaten 

worden. 

 

Ervaren hoe de scanner werkt?  

Open de CoronaCheck Scanner op je telefoon en scan onderstaande QR-codes. 
 

 
 

Grijs scherm? Dat betekent dat er een geldige 

demo-code is gescand. Bij het scannen van een 

echte geldige QR-code zal het scherm groen 

worden in plaats van grijs. 

Een rood scherm betekent niet dat de bezoeker 

corona heeft, alleen dat de QR-code niet geldig 

is. 

 
Deze informatie is tevens te vinden op de Coronacheck website van Rijksoverheid. Klik voor de website op deze link. 

https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen

