
 
Geachte licentiehouder, 
 
 
Gaat u komend seizoen ook weer racen? Heeft u geen zin om bij een huisarts langs te gaan voor de medische 
keuring, omdat dit tijdrovend is? En wilt u op dezelfde dag uw licentie krijgen? Dat kan!  
 
De KNAF Licentiedagen zijn inmiddels een begrip geworden voor de Nederlandse autosporter. Een 
licentieaanvraag duurt normaal gesproken 5 werkdagen. Bij de KNAF Licentiedagen kunt u uw aanvraag én 
medische keuring al in een half uur en op dezelfde locatie voltooien. Let op: betaling tijdens licentiedagen 
uitsluitend mogelijk met pinpas of creditcard (Eurocard/VISA).  
Heeft u vragen over reglementen en licentie upgrades? Tijdens de licentiedagen zijn er medewerkers van de 
KNAF en bestuursleden van de meeste Secties aanwezig waaraan u deze vragen kunt stellen.  
 
De KNAF Licentiedagen worden verspreid over het hele land gehouden. U hoeft zich niet aan te melden voor 
de Licentiedagen. In 2016 vind u ons in:  
 

Hengelo:  Woensdag 13 januari 2016, 17.30 uur - 21.30 uur. 
Van der Valk Hotel Hengelo, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo 

 
Vught:   Woensdag 20 januari 2016, 17.30 uur - 21.30 uur. 

Van der Valk Hotel Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught 
 

Amsterdam:  Woensdag 27 januari 2016, 17.30 uur - 21.30 uur. 
Van der Valk Hotel Schiphol, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp 
 

Leeuwarden:  Zaterdag 30 januari 2016, 10.00 uur - 14.30 uur. 
WTX Expo Leeuwarden, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden 

 
Nieuwegein:  Zaterdag 6 februari 2016, 09.00 uur - 15.00 uur. 

Fletcher Hotel Nieuwegein, Buizerdlaan 10, 3435 SB Nieuwegein 
 
Vergeet niet om de volgende zaken mee te nemen:  

 Meerderjarigen: een kopie van het rijbewijs (bij eerste aanvraag). 

 Minderjarigen: een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister, of een kopie van eigen paspoort / 
identiteitskaart (bij eerste aanvraag). 

 Internationale licenties: ECG (altijd bij eerste aanvraag, daarna om het jaar), deze kunnen wij helaas 
niet op locatie maken. U mag de ECG ook opsturen naar het Federatiebureau, dan krijgt u de licentie 
na ontvangst. ECG: Tot 45 jaar een rust ECG. Vanaf het bereiken van de 45-jarige leeftijd is een 
inspannings-ECG verplicht. Voor een overzicht van Sportmedische instellingen kunt u kijken op: 
www.sportzorg.nl.  

 Medisch keuringsformulier en aanvraag formulier: door uzelf ingevuld en ondertekend. 

 Pinpas, Euro/Master of VISA creditcard. 

 Autocross-licentiehouders: clublidmaatschapskaart. 

 Een klein goed gereinigd flesje met urine. 

 Kart- en autorensport-licentiehouders dienen voor een hogere licentie minimaal 5 officiële uitslagen 
van de afgelopen 24 maanden mee te brengen. 
 
 

Laat deze kans dus niet liggen en kom naar de KNAF Licentiedagen! 
 

P.S.: Bij de KNAF Licentiedagen krijgt u geheel gratis het nieuwe Autosport Jaarboek! 

 

http://www.sportzorg.nl/


 
 

ALS U NIET NAAR DE LICENTIEDAG OF –AVOND KOMT !!!!! 
 
 
Indien u uw licentie per post wilt verlengen dient u ons het volgende toe te sturen: 
- Het ingevulde Aanvraagformulier Licenties (plaats uw handtekening!) 
- Het KNAF Medisch Keuringsformulier. Vul de voorkant volledig in en plaats uw  
 handtekening. De achterkant dient u door een onafhankelijke arts (niet uw eigen huisarts)  
 in te laten vullen. Vergeet niet ook op de achterkant uw handtekening te plaatsen. 

 Licentiehouders met een Club of EU licentie kunnen zich tevens laten keuren bij 
Regelzorg. www.regelzorg.nl/overige-keuringen/knaf-autosport-keuring.html 

 Licentiehouders met een Club, EU of Internationale licentie kunnen vanaf heden bij 
Meditel terecht voor een medische keuring. Hier kan ook een ECG gemaakt worden. 
Via www.meditel.nl/knaf kunt u gemakkelijk een afspraak inplannen op één van de 35 
vestigingen, verspreid door het hele land. 

- Meerderjarigen: een kopie van het rijbewijs (bij eerste aanvraag). 
- Minderjarigen: een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister, of een kopie van eigen 

paspoort / identiteitskaart (bij eerste aanvraag). 
- Eén pasfoto (formaat 35 x 45 mm bxh) (bij eerste aanvraag). 
 
Voor de betaling van uw licentie ontvangt u een factuur.  
 
Nadat uw volledige aanvraag bij ons binnen is, hebben wij vijf werkdagen nodig om uw 
licentie te versturen. 
 
Autocross licenties worden gestuurd naar de vereniging die door u op het aanvraagformulier 
is ingevuld.  
 
Indien u uw licentie binnen vijf werkdagen nodig heeft, dan kan dat alleen wanneer u zich 
medisch laat keuren door één van de artsen van de KNAF Medische Commissie: 
 
Dr. F.F.C. Baller te Naarden: tel. 035-6945979 
Dr. A.T.M. Blom te Kootstertille: tel. 0512-331749 
Dr. P. Hagen te Nieuwegein: tel. 030-6014854 
 
Dr. R.J. Vos te Den Haag: 
u stuurt het verzoek per e-mail naar devos@dereef.nl dan belt dr. Vos u terug. 
 
Dr. G. van Montfort te Eindhoven: 
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ, Eindhoven. 
Voor keuringen kan er tijdens kantoortijden contact opgenomen worden met de polikliniek 
chirurgie op telnr.: 040-2397150. U geeft daarbij aan dat het om een KNAF-keuring gaat en 
of er sprake is van spoed. 

 
 
 

KNAF, Postbus 274, 2300 AG  Leiden (Bezoekadres: Kopperwetering 3, 2382 BK  Zoeterwoude) 
telefoon 088-0047802 / IBAN: NL57INGB066.55.45.967 

http://www.regelzorg.nl/overige-keuringen/knaf-autosport-keuring.html
http://www.meditel.nl/knaf
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