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COVID-19 MAATREGELEN PROF MANNEN EN PROF 
VROUWEN 
Om te mogen starten aan het NK Wielrennen, van 24 t/m 26 juni 2022, dienen alle renners en begeleiders 
te voldoen aan de maatregelen tegen het COVID-19 virus (coronavirus).  
Het Nederlands kampioenschap wielrennen past met betrekking tot COVID-19 het volgende protocol toe 
voor de categorieën prof mannen en prof vrouwen. 
Dat betekent dat: 

Voor het Nederlandse Loterij NK wielrennen Drenthe op vrijdag (prof mannen) en zaterdag (vrouwen 
profs), renners en stafleden moeten beschikken over minimaal 1 van de onderstaande 3 punten: 

• Beschikken over een geldig vaccinatiebewijs.
• Beschikken over een herstelbewijs (na herstel van covid) voor een periode van 6 maanden

na herstel.
• Zij op 3 dagen voor het NK een COVID-19 test moeten doen, conform UCI richtlijnen voor

World Tour wedstrijden.

De verplichting voor 1 of meerdere van de bovenstaande punten is voor alle deelnemende renners en 
aanwezige (geaccrediteerde) begeleiding. De teams zijn verplicht van alle renners en begeleiders de 
resultaten van de COVID-19 PCR testen en of vaccinaties op te sturen naar de ronde-arts via 
mail: pcr@topmedicalteam.nl. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel ingezien door de 
daarvoor bevoegde medische personen.  

• Template Vaccinatiestatus
• Template Gezondheidspad

COVID-19 MAATREGELEN BELOFTEN, NIEUWELINGEN, 
JUNIOREN EN ELITE ZC (M/V) 
Vanuit de overheid is er (nog) geen reden tot nieuwe maatregelen, maar graag willen wij een beroep doen 
op jullie bewustzijn en verantwoordelijkheid. 
We werken nauw met elkaar samen en zijn dicht verbonden met coaches en atleten die we optimaal willen 
faciliteren om te kunnen excelleren. 
Neem daarom de basis hygiëneregels ten aanzien van het voorkomen van besmetting zo goed als mogelijk 
in acht. Dit kan door consequent je handen te desinfecteren, geen handen te schudden en bij klachten thuis 
te blijven en een zelftest te doen. Vanzelfsprekend zou het goed zijn deze lijn door te trekken in je privé 
omgeving. Covid richtlijnen RIVM. 

Laten we met elkaar proberen corona buiten de deur te houden. 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/6J9stmEo2OIrC7tr8VqU2f/e51fe117895bd3fd5fd308ae483b2174/2022.02.21_COVID_Protocol_Road_ENG.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2022/06/20180827/Vaccine_status.xlsx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2022/06/20180828/Health_Pass_report.xlsx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

