
  
 

Vasaloppet Challenge: Alternatieven en voorwaarden m.b.t. corona 

 

  
 

 
Beste Vasaloppet-challenger, 
 
Het zijn roerige tijden, veel is onzeker. Maar als je niks hebt om naar uit te kijken mis je veel voorpret 
en de stimulans om in beweging te blijven.  
Daarom maken we plannen voor de Vasaloppet Challenge en doen we of alles gewoon door kan 
gaan. Het heeft in ieder geval geen zin om op basis van de huidige situatie te handelen. Tenzij je een 
glazen bol hebt en in de toekomst kan kijken. Als jij dat kan laat me dan even weten ;-) 
 
Natuurlijk denken we na over maatregelen en alternatieven. In dit document hebben we ze op een 
rijtje gezet zodat jij wat meer weet waaraan je begint en welke scenario’s er zijn. 
 
Hoe dan ook weten we dat met het aangepaste voorbereidingstraject iedereen, met voldoende 
basisconditie, de Vasaloppet kan halen. 
 

 
 
Rolskicursus 
De lessen zijn geconcentreerd in september/oktober. Zo kan je snel leren om daarna zelf de 
kilometers te maken. 
 
Maatregelen 
Extra instructeurs, kleine groepjes 6-8p met voldoende afstand. 
Geen gezamenlijke warming-up en afsluiting maar per groepje. 
Alles zoveel mogelijk buiten. Het rollen in de buitenlucht geeft nauwelijks risico.  
 
Aanpassingen in programma 
Nog kleinere lesgroepen 
Verschillende starttijden zodat nooit iedereen tegelijk start 
Verschillende locaties (Cothen, Utrecht, Doorn) 
 
Alternatieve data 
Privélessen die je zelf met je trainingsmaatjes inplant. 
Dit is sowieso mogelijk voor diegene die extra rolskitrainingen willen. Meerderde deelnemers hebben 
dit al gedaan. Meer info over de privé rolskilessen op de website.  
 
Bij geen alternatief 
Inschrijving blijft staan tot volgend jaar, De nieuwe rolskicursus start dan in juni 2021. Geen restitutie 
van inschrijfgeld. 
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Rolskiloppets 
De Kromme Rijn Loppet en de Utrechtse Heuvelrug Loppet zijn belangrijke tochten en een 
toetsmoment waar je staat. 
 
Maatregelen 
Tijdens de KRL zal er meer buiten gedaan worden zodat er minder mensen tegelijk binnen zijn.  
Bij de UHL worden er meer gidsen ingezet zodat we in kleinere groepjes rollen. Indien nodig wordt er 
een extra bezemwagen/drankpost ingezet. Het rollen in de buitenlucht geeft nauwelijks risico.  
 
Aanpassingen in programma 
Starten in waves. De verschillende groepen starten met tussenpauzes zodat massavorming wordt 
voorkomen. 
Starten op verschillende plekken zodat deelnemers meer verspreid worden over parcours 
Kromme Rijn Loppet afstand doe je thuis, en we connecten via digitaal platform zodat we elkaars 
enthousiasme en prestatie kunnen volgen. 
 
Alternatieve data 
De route wordt als GPX bestand gedeeld en iedereen doet op zijn eigen moment de route in een 
bepaalde periode. 
 
Bij geen alternatief 
Inschrijving blijft staan tot volgend jaar, 2021. Geen restitutie van inschrijfgeld. 
 
 

Sneeuwtrainingen Oberhof 
De sneeuwhal is sinds 1 juli weer geopend met een maximum aantal van 50 langlaufers tegelijkertijd. 
Wij proberen ook daar de startplaatsen voor de Nederlandse Vasaloppet-groep vast te leggen. 
 
Aanpassing programma 
Als de sneeuwhal dicht is en er ligt buiten sneeuw dan gaan we naar buiten. Ook als de sneeuwhal 
wel geopend zou zijn natuurlijk. 
 
Sneeuwhal dicht, geen natuursneeuw in Duitsland dan verplaatsen we de lessen naar Oostenrijk. In 
Ramsau am Dachstein is midden december sneeuw voor 99,9% gegarandeerd. Er zijn dan al 
wedstrijden geweest en dus ligt er minimaal een ronde van 5km. Eventuele meerkosten (ca €50- max 
€100) berekenen we door. De verwachting is dat de verblijfskosten wat hoger zijn, een deel wordt 
gecompenseerd met de entreekosten van de sneeuwhal die dan niet gemaakt worden. Ramsau ligt 
925km van de Nederlandse grens (grensovergang Elten), verwachte reistijd ca 9 uur. 
 
Alternatieve data 
In principe geen, want met het alternatief in Ramsau kan dit weekend altijd doorgaan. 
 
Vasa Sport organiseert verschillende instructiereizen en cursussen naar de sneeuw. Het 
trainingsweekend Oberhof in januari en het Noords Festival zijn extra mogelijkheden om aan de 
techniek en de sneeuwmeters te werken. 
 
In het uitzonderlijke geval van een Corona lockdown in december in zowel Duitsland als Oostenrijk 
dan bekijken we als uiterste geval een optie voor een sneeuwweekend in januari. 
 
Bij geen alternatief 
Dat kan haast niet met de genoemde alternatieve maar als het toch zo is dan blijft de inschrijving 
staan tot volgend jaar, 2021. Geen restitutie van reissom, optioneel wordt een reisvoucher uitgegeven. 
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Zweden 
Maatregelen 
Kamers en huisjes met minder bezet, 1 of 1p in een 4p kamer of een 2p in 4p huisje. Eigen vervoer 
i.p.v. vliegen en minibusjes. 
Parcoursverkenning wordt aangepast waarbij we streven dat iedereen het hele parcours gezien heeft. 
Als het niet verantwoord is om met minibusjes te rijden zullen we meer met eigen vervoer gaan rijden 
en stukken heen en terug moeten skiën. Die logistieke puzzel wordt ter plekke gelegd. 
 
Alternatieve data 
Als we niet naar Zweden kunnen reizen dan vervalt de week en wordt deze doorgeschoven naar 
2022. Optioneel wordt een reisvoucher uitgegeven. 
 

Vasaloppet Challenge 
Wij zijn in contact met de organisatie over de maatregelen die er tijdens het evenement genomen 
worden. Mocht de Vasaloppet niet door kunnen gaan dan geldt in principe de standaard regel dat 50% 
van het inschrijfgeld wordt terugbetaald. De beslissing om een startbewijs wel/niet af te nemen ligt nu 
op 1 oktober.  
Wij zijn in overleg met de organisatie over deze voorwaarden. We proberen een betere regeling te 
bedingen bij annulering, ons streven is dat het startbewijs blijft staan voor 2022 mocht de Vasaloppet 
komende winter niet door kunnen gaan. 

 
Vasaloppet Challenge 
Bij het verschuiven van de Vasaloppet naar 2022 gaat de huur automatisch over in koop.  
Dat is gunstiger voor de huurder dan opnieuw een huurpakket af te sluiten. Overname van het 
huurpakket is €200 en opnieuw huren kost €595. 
Zowel de rolski’s als de langlaufset worden in 2020 uitgereikt zodat je die in je bezit hebt om zelf te 
trainen. 
 

Inschrijving en betaling 
Je schrijft je in voor het hele traject en daarmee bevestig je 100% commitment aan de Vasaloppet 
Challenge. Na aanmelding ontvang je bevestiging en factuur voor het hele traject. Wanneer door 
Corona iets niet kan doorgaan worden alternatieven geboden zoals beschreven en als ook dat niet 
mogelijk is dan schuift het door naar volgend jaar. 
Ben je geblesseerd of is een andere reden dat je niet door kunt? Dan gelden de normale 
annuleringsregelingen van Vasa Sport. 
 
 
We hopen je hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven. Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Mail me op reizen@vasasport.nl 
 
Leuk als je de Vasaloppet Challenge aangaat! 
 
 
Namens het Vasa team, 
 
 
 
Marco Puik 
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