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PCR- en sneltesten 
De afgelopen periode heeft de KNWU veel ervaring opgedaan met het testen van renners en begeleiders 

tijdens (inter)nationale evenementen. Nu er steeds meer ruimte lijkt te komen voor 

(top)sportevenementen delen we graag de wijze van het testen op evenementen. Dit is afgeleid van de 

regelgeving van de UCI.  Hier vind je ook informatie over wanneer iemand getest dient te worden voor 

de verschillende UCI-wedstrijden.  

PCR-testen 

PCR-testen worden gebruikt voor (inter)nationale wedstrijden op UCI-kalender. Voor de PCR-testen wordt 

er samengewerkt met Eurofins. Eurofins heeft drie vast locaties (Leiden, Deventer en Breda). Naast deze 

vaste punten zijn er nog andere locaties mogelijk zoals Veghel, Broek op Lange Dijk en Heerenveen, maar 

deze zijn niet dagelijks beschikbaar. Bij Eurofins is het via de KNWU mogelijk om PCR-testen aan te vragen 

tegen een gereduceerd tarief.  

Voor meer informatie over het aanvragen van PCR-testen kun je een mail sturen naar veldrijden@knwu.nl.

Sneltesten 

Zoals in de routekaart staat beschreven moeten deelnemers en begeleiders in scenario C en D getest 

worden voorafgaand aan de wedstrijd. Bij nationale wedstrijden moet ten minste een negatieve uitslag van 

een sneltest overlegd kunnen worden. Via de KNWU is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief 

sneltesten te bestellen. Doorgaans is dit goedkoper dan bij een commerciële organisatie.  

Voor meer informatie over het aanvragen van sneltesten kun je een mail sturen naar veldrijden@knwu.nl.

Kosten 

Gezien de financiële uitdagingen waar we als KNWU momenteel voor staan is het helaas niet mogelijk om 

een bijdragen te leveren voor de noodzakelijke PCR- en/of sneltesten. We begrijpen dat meerdere 

organisaties moeite hebben met de huidige situatie, helaas is het voor de KNWU niet mogelijk om bij te 

bijspringen. Als KNWU hebben we met diverse organisaties een scherpe prijs kunnen afspreken voor 

iedereen die daar gebruik van wil maken.  
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