
 

Voor het bezoeken van sporthal: De Limburgse Peel gelden onderstaande regels:  

• Om toegang te krijgen tot het park moet je het CTB tonen en je hierbij legitimeren. Dit geldt 

voor iedereen van 18 jaar en ouder (voor sporters, coaches en rijdende ouders) . Deze 

controle vindt plaats bij de receptie van het park dus voordat men naar de sporthal gaat. Let 

op: Deze regel wijkt af van de regel die geldt bij Optisport.  

• Het dragen van een mondkapje is niet verplicht in binnenruimtes waar een CTB wordt 

vereist.  

De Limburgse Peel is een vakantiepark en wij als Peelkorf zijn heel dankbaar dat we gebruik mogen 

maken van deze sporthal. Wanneer wij fraudeleus handelen, dus de regels niet naleven hangen hier 

consequenties aan vast zoals een toegangsverbod voor het park. We vragen dan ook aan een ieder 

om verantwoordelijkheid te nemen in het navolgen van de regels.  

Houd er rekening mee dat de toegang tot het park meer tijd in beslag gaat nemen nu de controle op 

het CTB plaats vindt.  

 

Voor het bezoeken van een sporthal van: Optisport gelden onderstaande regels: 

• Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder en als 

toeschouwer is het CTB oftewel de QR code verplicht.  

• Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor 

het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters en overige 

vrijwilligers. 

• Het dragen van een mondkapje is niet verplicht in binnenruimtes waar een CTB wordt 

vereist. 

• De verantwoordelijkheid van het controleren op het CTB tijdens gehuurde uren ligt te allen 

tijden bij de huurder (voor trainingen en thuiswedstrijden dus bij Peelkorf).  

Wij als bestuur van de Peelkorf zijn nog in beraad een passend plan te maken op welke wijze we het 

controleren op toegang uit gaan voeren.  

 

Trainingen in De Kubus Deurne:  

• Senioren 4: Jullie ontvangen per app de maatregelen die daar van toepassing zijn. 

 

 

Mochten er vragen zijn rondom berichtgevingen: gestelde maatregelen, neem dan gerust contact op 

met Carine Houben (voorzitter de Peelkorf): 06-29864822 

Als laatste doen we nog het dringende verzoek dat wanneer je positief getest bent op corona je 

hiervan melding maakt bij: 

• Voor senioren: Femke van Dijck, bestuurslid de Peelkorf: 06-38000051 

• Voor junioren: Mariëlle Arts, bestuurslid de Peelkorf:  06-21474513 


