
COVID-19 Bepalingen Daikin Nederlands Kampioenschappen weg, 
100 meter sprint en marathon 
6 & 7 augustus 2021– Rotterdam 
_____________________________________________________________________________ 

Algemeen 
De organisatie volgt voor deze Nederlands Kampioenschappen de regels zoals opgesteld door het 
RIVM en NOC*NSF. Deze zijn te vinden via de onderstaande link:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-
evenementen 

Voor de Daikin NK weg, 100 meter sprint en marathon geldt dat alle aanwezigen één van de 
volgende zaken moet tonen bij de ingang van het terrein om toegang te krijgen.
1. Een geldig vaccinatiebewijs - volledig gevaccineerd. De vaccinatie is in Nederland geldig 2 weken 
na de laatste prik.
2. De uitslag van een negatieve (snel)test (24 uur geldig)
3. Een herstelbewijs

Voor de controle maakt de organisatie gebruik van de CoronaCheck app. Zorg er voor dat je een QR 
code op je telefoon download. Voor instructies kijk op https://coronacheck.nl/nl/  
Let op! Zonder een geldig bewijs is er geen toegang tot het wedstrijdterrein.  

Testen voor Toegang 
Het testen t.b.v. een negatief bewijs (optie 2) gaat via “Testen voor Toegang”. Dit is gratis, maar moet 
zelf geregeld worden via de website Testen voor toegang – Laat je testen voor toegang. Kies op de 
website “Maak een afspraak” als “Publiek bij sportwedstrijd”. Volg verder de instructies op de website 
van “Testen voor Toegang”.  

• Sporters

De test voor vrijdag gaat zoals hierboven beschreven ‘testen voor toegang’. Voor sporters die zowel
op vrijdag als zaterdag deelnemen aan de wedstrijden in Rotterdam is er een mogelijkheid om een
antigeen sneltest t.b.v. de toegang op zaterdag op de wedstrijdlocatie af te nemen.
De testen worden op zaterdag 7 augustus voorafgaande aan de wedstrijden uitgevoerd. De test op
locatie wordt betaald door de KNSB. Deze mogelijkheid geldt alleen voor sporters! Aanmelden
voor deze test kan via deze link: https://forms.gle/uFKn7J16jv6vXeBH9

• Begeleiders

Iedere sporters mag 1 begeleider meenemen. Er is hiervoor geen aanmelding nodig vooraf. De
controle is bij de ingang op basis van de deelnemerslijst. Er worden op deze bepaling geen
uitzonderingen gemaakt!
Begeleiders dienen op de beide dagen op de daarvoor door de organisatie aangewezen plaatsen te
gaan staan.

• Trainers en coaches

Trainers en coaches dienen minimaal in het bezit te zijn van een ST3 diploma (of in opleiding voor
ST3). Zij kunnen zich aanmelden via de de aanmeldlink: https://forms.gle/xDCwHwTBVaESCSsb9

• Pers

Aanmelden via een mail naar Carl Mureau – Persvoorlichter KNSB. c.mureau@knsb.nl
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Begeleiders, trainers/coaches en pers die zowel vrijdag als zaterdag aanwezig zijn dienen t.b.v. de 
toegang op zaterdag een nieuwe test te doen via “Testen voor toegang" en kunnen geen gebruik 
maken van de testen op locatie.  
 

• Publiek 

Er is geen publiek toegestaan gedurende deze twee dagen, anders dan de bovenstaande groepen. 
 
 
LET OP: Iedereen op het terrein houdt 1,5 meter afstand! 
 
 
 
 
 




