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Corona Check verplicht bij amateur binnensporten 

Bij schaken geldt dat bij iedereen van 18 jaar of ouder de Corona scanner procedure 

moet worden uitgevoerd. Hieronder staat uitgelegd hoe dat aangepakt moet worden. 

 

NB: het is mogelijk dat in de speellocatie extra regels betreffende de check gelden. 

Als dat zo is, geef dit dan door aan uw spelers en die van de tegenstander. 

 

Corona scanner procedure 

 

Via https://coronacheck.nl/nl/scanner kunt u voor IOS en Android de CoronaCheck 

scanner ophalen. 

U vindt daar ook uitleg over de werking van de scanner en er is een sectie om het 

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

 

Bespreek met de beheerder van de locatie waar gespeeld wordt, wie er gaat scannen. 

Zoek zo nodig vrijwilligers. 

 

Hoe kan ik een check doen op het coronatoegangsbewijs (CTB)? 

- Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de 

CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je 

downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). 

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te 

scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van 

de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4: 

o De eerste letter van de voornaam; en/of 

o De eerste letter van de achternaam; en/of 

o De geboortedag; en/of 

o De geboortemaand. 

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde 

gezondheidsklachten plaats. 

 

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer: 

o de scanner groen kleurt; en 

o het ID overeenkomt; en 

o de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft. 

 

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf 

Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een 

werkende camera nodig. 

 

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen 

van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van 

QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te 

gebruiken 

 

 

FAQ 

Voor wie geldt de CTB-plicht? 

- Per 6 november: De CTB-plicht geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Let 

op: Het kan zijn dat op de speellocatie strengere regels gelden. Zo is 

op horecalocaties het CTB verplicht voor iedereen van 13 jaar en 

ouder. Als dat zo is, geef dat dan door aan uw spelers en (bij de 

externe competitie) aan de tegenstander. 

 

 

https://coronacheck.nl/nl/scanner
https://coronacheck.nl/nl/scanner/zo-werkt-scannen
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Wie is er verantwoordelijk voor de controle van het CTB? 

- Per 6 november: De schaakvereniging is zelf verantwoordelijk voor de controle 

van het CTB. Als u speelt op een locatie met een beheerder, spreek dan met 

de beheerder af wie de CTB-controle doet. 

 

Verschillende mensen wijzen ons erop dat voor schaken de BTW-plicht gaat gelden 

omdat schaken geen sport zou zijn. Hoe verhoudt zich dat tot de CTB-plicht voor de 

georganiseerde sport? 

- Per 6 november: Dat schaken geen sport zou zijn, geldt alleen voor de 

reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor sporten. Schaken is voor de 

rijksoverheid (ministerie van VWS) nog steeds een sport en de KNSB blijft ook 

aangesloten bij NOC*NSF. Dat betekent dat de CTB-plicht geldt voor 

georganiseerde schaakactiviteiten. 

 

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten 

zijn? 

- Per 6 november: Nee, vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten 

zijn hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 

begeleiders van sporters met een beperking, alle vrijwilligers.  

 

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer? 

- Per 6 november: Ja, ouders die rijden naar uitwedstrijden gelden als 

toeschouwer en moeten een CTB laten zien. 

 

Moeten we een vertrouwd lid telkens opnieuw vragen om het CTB? 

- Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op 

een CTB. 

 

Moeten we controleren bij een vergadering van sportbeoefenaars? 

- Dit is geen sportwedstrijd en valt onder de regels van de locatie waar 

vergaderd wordt. 

 

Als iemand een inentingsbewijs laat zien, is dat ook goed? 

- U mag niet vragen of iemand gevaccineerd is, herstellende van Corona of 

recent getest. Daarvoor is de Corona Check. Als iemand geen smartphione 

heeft, dan kan deze het CTB ook printen. 

 

Iemand beweert 17 te zijn, moeten we dit altijd accepteren? 

- Bij twijfel kunt u altijd naar identificatie vragen. 

 

Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs 

(CTB)? 

- Maak duidelijke afspraken met de gemeente over hoe te handelen bij excessen 

bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien 

noodzakelijk). 


