
 

Beëindiging wedstrijdbeoefening 
 

Voornaam: ____________ Achternaam: ________________________ 

 

Geslacht: _____________ Geboortedatum: ___/___/____ (dd/mm/jjjj) 

 

Adres: ____________________________________________________ 

 

Postcode: ________ Woonplaats: __________ Land: ____________ 

 

 

Sportbond: ________________________________________________ 

  

Sport: ________________ Discipline: __________________________ 

 

 

Hierbij verklaar ik dat ik heb besloten om (per direct) te stoppen met wedstrijdbeoefening en verzoek 

ik de Dopingautoriteit conform artikel 20a.1 van het Dopingreglement mij uit de testing pool 

(Registered Testing Pool (RTP) of National Testing Pool (NTP)) van de Dopingautoriteit te 

verwijderen. 

Ik ben mij bewust van het feit dat ik pas weer kan deelnemen aan een internationaal of nationaal 

evenement nadat ik mij beschikbaar heb gesteld voor de uitvoering van dopingcontroles. Hiertoe 

dien ik zowel de Dopingautoriteit als de relevante internationale federatie niet later dan zes 

maanden voor aanvang van het betreffende nationale of internationale evenement schriftelijk van 

mijn wens tot deelname op de hoogte te stellen. De termijn van zes maanden vangt aan vanaf de 

datum dat zowel de relevante internationale federatie als de Dopingautoriteit de bedoelde 

schriftelijke kennisgeving hebben ontvangen. 

Als mij een periode van uitsluiting is opgelegd wegens een dopingovertreding, verklaar ik hierbij dat 

ik de Anti-Doping Organisatie (ADO) die de periode van uitsluiting heeft opgelegd, separaat 

schriftelijk in kennis zal stellen van het feit dat ik stop met wedstrijdbeoefening. 

 

Let op: De verplichting om whereaboutsgegevens aan te leveren bij de Dopingautoriteit komt pas 

te vervallen op het moment dat de Dopingautoriteit de sporter hier schriftelijk (per brief en/of per 

e-mail) van op de hoogte heeft gebracht. Zolang dit niet het geval is, is de sporter verplicht om 

whereaboutsgegevens aan te leveren en wordt een definitieve whereaboutsfout geregistreerd als 

niet aan deze whereaboutsverplichting wordt voldaan. 

 

 

 

___________________    ______________________________ 

Handtekening    Plaats en datum (dd/mm/jjjj) 

 

Gaarne dit formulier (digitaal) invullen en per brief en/of e-mail sturen aan: 

Dopingautoriteit     whereabouts@dopingautoriteit.nl 

T.a.v. afd. Handhaving & Opsporing 

Postbus 5000 

2900 EA Capelle aan den IJssel 

Nederland 


