VOORWAARDEN COVID-19 TEST:
Om toegang tot het terrein te krijgen en een bandje te krijgen moet je een negatieve COVID-19 test kunnen
tonen, welke voldoet aan:
• Bij aankomst is een PCR test verplicht voor deelnemers, grooms, ouders of trainers reizend van buiten
Nederland (regels Nederlandse overheid).
• Voor deelnemers, grooms, ouders of trainers woonachtig in Nederland voldoet een antigeentest met
verklaring bij aankomst.
• De test moet minder dan 72 uur oud/ afgenomen zijn.
• Het resultaat (zowel PCR-test als Antigeen-test) moet zijn weergegeven op een officieel certificaat
inclusief: volledige naam, geboortedatum en BSN-nummer.
• Een zelftest wordt niet geaccepteerd.
• NO test = NO entrance
Tussentijdse controles:
• Verplichte ‘sneltest op het terrein vrijdag of zaterdag voor ruiters, grooms, ouders of trainers welke
het hele weekend op het terrein zijn en de geldigheid van 72-urige test is verlopen. Vrije inloop tussen
09.00 – 15.00 uur (openingstijden onder voorbehoud). Kosten €60.
• Betreft een Antigeen-test door een medisch specialist met officieel schrijven.
Wanneer je een PCR-test nodig hebt om terug te reizen:
In Almelo, 13 km van het concoursterrein, is een PCR-teststraat (open 07:00 – 18:00) welke aanbiedt:
• PCR-spoed
€139 voor 12:00 = uitslag rond 23:00, voor 18:00 = uitslag rond 01:00
• PCR-Economy €99
uitslag de volgende dag vóór 18:00 uur
• Beiden voorzien van internationaal reiscertificaat
• https://spoedtest.nl/pcr-test/ > bij het secretariaat kunnen we u helpen een afspraak te maken.

REQUIREMENTS COVID-19 TEST:
To gain access to the site and get a bracelet you must be able to show a negative COVID-19 test, which meets:
• Upon arrival, a PCR test is mandatory for participants, grooms, parents or trainers traveling from
outside the Netherlands (Dutch government rules).
• For participants, grooms, parents or trainers living in the Netherlands, an antigen test with declaration
on arrival is sufficient.
• The test must be less than 72 hours old.
• The result (both PCR test and Antigen test) must be shown on an official certificate including: full
name, date of birth and ID-number.
• A self-test is not accepted.
• NO test = NO entrance
Interim checks:
• Mandatory ‘fast test’ Friday or Saturday for riders, grooms, parents or trainers who are on the field all
weekend and the validity of the 72-hour test has expired. Free entrance on the showground between
9h00 and 15h00. (opening times subject to change). Costs €50.
• Concerns an Antigen test by a medical specialist with official writing.
When you need a PCR test to travel back home:
In Almelo, 13 km from the showground, there is a PCR test street (open 07h00 – 18h00) which offers:
• PCR urgency € 139 before 12h00 = result around 23h00, before 18h00 = result around 01h00
• PCR-Economy € 99 result the next day before 18h00
• Both provided with an international travel certificate
• https://spoedtest.nl/pcr-test/ > at the secretary office we can help you to make an appointment.

