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Bij een dopingcontrole zal het dopingcontroleteam de nodige maatregelen treffen ter preventie van besmetting met 

COVID-19. Hiertoe krijgen zij richtlijnen en beschikken zij over voldoende maskers, handschoenen, handgel, zeep, 

desinfectans voor oppervlakken,…  

Het respecteren van de regel van 1.5 m afstand houden wordt tijdens de dopingcontrole nagestreefd. Mogelijks 

levert dit extra moeilijkheden op bij wielerwedstrijden ter hoogte van de aankomstlijn waar vaak veel mensen 

samenkomen. De affiche met de opgeroepen renners aan de aankomstlijn ophangen, versterkt dit nog. Aangezien 

renners na het overschrijden van de aankomst niet onmiddellijk meer mogen terugkeren naar de aankomstlijn, zal 

de affiche bij regionale wedstrijden niet meer worden opgehangen in de aankomstzone maar in de buurt van de 

inschrijvingsbalie of wedstrijdsecretariaat en dit ten laatste 15 minuten nadat de eerste renner de eindstreep heeft 

overschreden. 

Procedure oproeping 

Om het samenscholen van mensen zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijdsduur als in hoeveelheid mensen, werkt 

het controleteam volgens onderstaande werkwijze: 

- Net voor de aankomst wordt de omroeper op de hoogte gebracht dat er die dag dopingcontrole is. Hij/zij 

wordt gevraagd om bij de aankomst van alle renners – al dan niet in groep of individueel -  om te roepen dat 

er dopingcontrole is, en dat de renners persoonlijk zullen worden opgeroepen door de chaperons. De 

namen/nummers worden nog niet omgeroepen!  

- Elke renner die geselecteerd is om dopingcontrole te ondergaan, zal persoonlijk worden opgeroepen door 

een chaperon, die zich in de aankomstzone bevindt. De chaperons doen er alles aan om de renners na de 

aankomst zo spoedig mogelijk te lokaliseren en meteen op te roepen. 

- De dopingcontroleur/controlearts staat, in het bezit van de oproepingsaffiche, 150m voorbij de aankomst en 

kan renners desgevallend ook informeren of ze geselecteerd zijn of niet. Hij/zij wacht vervolgens op 

berichtgeving van de chaperons over de oproeping van de verschillende renners.  

- Elke chaperon zal de dopingcontroleur/controlearts mondeling of via sms verwittigen als hij/zij de op te 

roepen renner heeft opgeroepen. 

- Als er 100% zekerheid is dat elke renner door een chaperon is opgeroepen, verwittigt de controlearts de 

organisatie dat iedereen die geselecteerd is voor dopingcontrole, ook effectief is opgeroepen. De nummers 

worden dan ook meteen omgeroepen door de omroeper die dit enkele malen herhaalt ten behoeve van al 

de andere deelnemers. 

- De affiche wordt nadien – en dit ten laatste 15 minuten na aankomst van de eerste renners -  opgehangen in 

de omgeving van de inschrijvingsbalie waar de renners hun rugnummer moeten inleveren alsook aan het 

dopingcontrolelokaal.  

- Bij de IC/UCI wedstrijden zal toch een affiche worden opgehangen aan de aankomst en op ongeveer 150m 

na de aankomstlijn alsook aan het dopinglokaal. 

- Aan de organisatoren van wielerwedstrijden in Vlaanderen wordt gevraagd om deze procedure kenbaar te 

maken aan de deelnemers aan hun wedstrijden. 

Op deze wijze kan de dopingcontrole op een correcte wijze plaatsvinden en dragen we ons steentje bij in de 

preventie van de verspreiding van COVID-19. 

 

SAMEN VOOR EEN GEZONDE EN DOPINGVRIJE SPORT! 


