
 

 

Corona maatregelen Zaalcompetitie KV Devinco 2021-2022 

Datum: 8 november 2021 

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 2 november jl. aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) 
van toepassing is voor de binnensportcompetities.  
Dit heeft impact op Devinco en heeft ons weer voor een uitdaging gezet. Wij willen zo goed als 
mogelijk hier mee omgaan en ons aan de regels houden. Sporten is goed, gezond en sociaal. We 
hebben onze sport hiervoor nodig en willen dit voor alle leden ook mogelijk blijven maken. 
 
De belangrijkste maatregel bij binnensport 
Voor publiek en sporters van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist in 
combinatie met een geldig ID-bewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Dit betekent dat je een 
geldige QR code op je telefoon nodig hebt of een papieren versie van de QR code. 
 
Let op: Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (bijv. trainers, coaches (uit en thuis), 
scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers) zijn van deze verplichting 
uitgezonderd. Dit geldt niet voor rij-ouders. Voor hen is het CTB wel verplicht. 
 
Hoe gaan we dit doen met elkaar 
Feit is dat we iedereen hard nodig hebben en doen dan ook een beroep op iedereen om hierin mee 
te helpen en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid te pakken. Zo helpen we elkaar, de club en 
kunnen we met elkaar blijven korfballen en elkaar ontmoeten. We willen iedereen ook zoveel 
mogelijk vragen de app met de Corona Scanner te installeren. 
 
Je kunt het Corona Toegangsbewijs eenvoudig controleren met de Corona Scanner 
app https://coronacheck.nl/nl/scanner. 
 

 
 
Trainingen 18 jaar en ouder 
Bij aanvang van de trainingen is de trainer/coach en/of aanvoerder verantwoordelijk voor het 
checken van het CTB. Trainers die eerst een team hebben getraind en vervolgens zelf trainen, laten 
hun QR code bij hun eigen trainer/aanvoerder checken. 
Wij doen daarbij een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid. 
 
 

https://coronacheck.nl/nl/scanner


 
Trainingen jeugd 
Het controleren van het CTB bij de trainingen van de jeugd is niet nodig, omdat de spelers onder de 
18 jaar zijn (bij de A-jeugd zijn enkele uitzonderingen). Trainers zijn functioneel aanwezig en dus 
uitgezonderd van deze verplichting. Voor hen geldt: neem je verantwoordelijkheid. 
Wanneer ouders bij de training willen blijven kijken, dan is dit mogelijk. De eerste ouder die 
aanwezig is in de hal is dan de dienstdoende vrijwilliger die de QR codes van andere ouders 
controleert. Ook hier doen wij een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. 
 
Wedstrijden in de thuishal Keizerslanden 
Bij het betreden van de Sporthal op zaterdag bij thuiswedstrijden van KV Devinco: 

• Houdt je Coronatoegangsbewijs (QR code) en je ID-bewijs gereed bij de ingang van de 
sporthal; 

• Je wordt gecontroleerd bij de ingang door vrijwilligers van KV Devinco; 

• Zonder geldige QR code en ID-bewijs kunnen we je helaas niet toelaten in de sporthal; 

• Ga niet in discussie met onze vrijwilligers. Wij volgen alleen de regels van de overheid; 

• Wij willen graag met z’n allen korfballen dus vragen wij je om je medewerking; 

• Het is vanzelfsprekend dat je je aan de basisregels houdt: blijf thuis als je klachten hebt en 
houdt zoveel mogelijk 1,5 afstand. 

 
Invulling controle wedstrijddagen 
We moeten dit echt met z’n allen doen. We hebben er voor gekozen om deze taak te beleggen bij de 
zaaldiensten.  
 

• Voor de zaterdagen delen de teamouders bij de jeugd per thuiswedstrijd van het 4 ouders 
per zaaldienst in.  

• Het wedstrijdsecretariaat doet dit bij de seniorenwedstrijden en deelt extra mensen in. 
 
De zaaldiensten hebben dus, naast de normale zaaldiensttaken, de taak om bij de ingang van de 
sporthal de QR code en ID bewijs van bezoekers te checken. 
 
Sportkantine Keizerslanden 
De kantine van Sporthal Keizerslanden is op zaterdag geopend. In de sportkantine gelden dezelfde 
regels als in de horeca. Je kunt de sportkantine bezoeken op vertoon van je Coronatoegangsbewijs 
en ID-bewijs vanaf 13 jaar. Deze wordt door een medewerker van de sportkantine Keizerslanden 
gecontroleerd. 
 
Het is een forste uitdaging om het zo in te richten dat we ons aan de maatregelen houden en dat 

kunnen we alleen samen. Samen houden we onze mooie korfbalsport draaiende. 

Een hele fijne zaalcompetitie veel korfbalplezier en blijf gezond. 
 
Bestuur KV Devinco 
 
Achtergrond info: 
- KNKV - Coronatoegangsbewijs verplicht in sporthallen -en zalen 
- NOC*NSF - Protocol verantwoord sporten 
- KNKV - FAQ Corona 
-Mail Sportbedrijf Deventer 

https://www.knkv.nl/coronatoegangsbewijs-verplicht-in-sporthallen-en-zalen/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona/

