
Jouw fietsavontuur begint hier!

www.mountainbikereizen.nl 

groepsaanbod MTb reizen 2020

“Afzien tijdens een mooie en pittige klim. 
Geconcentreerd manoeuvreren tijdens 
een spannende afdaling. Lekker crossen 
op modderpaden langs heerlijk geu-
rende bomen. Eén met de natuur en je 
fiets. Buiten. In de bergen en bossen. 
Met adembenemende uitzichten. Als 
MTB’er wil je nieuwe trails ontdekken 
en je grenzen verleggen. Dat begrijpen 
wij van Vasa Sport als geen ander. Wij 
laten je graag los op mooie en uitdagen-
de MTB-routes in binnen- en buitenland. 
Waarbij wij alles voor jou, je vrienden en 
je club kunnen regelen. Jullie de benen, 
wij zorgen voor een avontuurlijke en 
gezellige MTB-trip, inclusief vervoer, 
GPS-routes, hoogtemeters, gids, me-
canicien, hotel, bagagetransport, pech 
onderweg, noem maar op. Alles om jullie 
een onvergetelijke MTB-reis te bezorgen.”



Fiets met ons mee

1. iedereen kan mee

‘Meedoen is winnen’. wij willen zoveel mogelijk 
mountainbikers laten genieten van de vrijheid 
van trails in bossen en bergen. wij werken met 
verschillende niveaugroepen, dus iedereen kan 
op zijn of haar eigen tempo en terrein fietsen. 
elke dag zijn er verschillende routes beschikbaar. 
Deelnemers kunnen dus de afstand, de hoog-
temeters en de moeilijkheidsgraad kiezen die 
passen bij hun conditie, ervaring en natuurlijk de 
vorm van de dag. 
onze tochten hebben elk een eigen karakter en 
qua moeilijkheidsgraad onderscheiden we vijf 
niveaugroepen die oplopen van geel tot en met 
zwart. goed om vooraf met de groep te bespre-
ken welke reis het beste past bij de wensen en 
de ervaring van de teamleden. 
’s Avonds komen alle fietsgroepen in hetzelfde 
hotel aan en dan is er alle tijd voor een drankje 
op het terras en het uitwisselen van verhalen, 
foto’s en filmpjes. 

  vijf niveaugroepen geel tot en met zwart
  Meerdere routes per dag
  iedereen slaapt in dezelfde hotels
  elke dag mogelijkheid voor het wisselen van 

groep/route
  Kleine groepen van hetzelfde niveau
  verschillende reislevels
  ruime keuze uit type reizen

2.	 Iedereen	komt	over	de	finish

Jou optimaal laten genieten en presteren, daar 
gaan we voor. we doen er alles aan om jou de 
tocht te laten volbrengen. elke reis is echter ook 
een avontuur, waarin we uitdagingen moeten 
overwinnen. Fietspech? Een kleine valpartij? 
Technische afdaling? Pittig klimmetje? Onze be-
geleiders helpen je met tips en tricks. Ze wijzen 
de weg, verlenen ehbo aan mens en materiaal, 
filmen en fotograferen en coachen je de berg op 
of af, ook als het even niet gaat. 
op elke etappeplaats richten wij een werkplaats 
in voor onderhoud aan je Mtb. wij zorgen voor 
gereedschap, onderdelen en reservefietsen. Een 
mecanicien helpt bij grotere reparaties. Bij pech 
onderweg is onze volgwagen altijd in de buurt, 
zodat je snel weer verder kunt. 
heel soms kan iemand door een blessure niet 
verder. we zorgen dan voor adequate medische 
hulp en vervoer naar het volgende hotel. en naar 
de finish, zodat iedereen bij dat feestelijke mo-
ment aanwezig is.

  Reservefietsen en -onderdelen
  fietswerkplaats (gereedschap en afspuit-

plaats)
  Afgesloten fietsenstalling
  Mecanicien
  Gidsen met kennis van fietsreparatie
  gidsen met ehbo-diploma
  Organisatie medische begeleiding
  tips, tricks en coaching van vasa-gidsen
  volgwagen
  finishfeestje

Vasa Sport is er voor al jullie MTB-avonturen. 
Wij organiseren onze fietsreizen volgens  
vier basisprincipes. Dit zijn onze beloftes aan 
de MTB’ers die met ons meefietsen:



3.	 Het	is	jullie	feestje

Jullie beleving staat bij ons voorop: lekker ge-
nieten van de natuur, de vrijheid en het moun-
tainbiken. al onze gidsen en begeleiders zijn zelf 
enthousiaste fietsers en ze weten hun passie 
voor de sport over te dragen. Met hun ervaring 
en coaching kom je snel in de juiste flow en leer 
je elke dag weer iets nieuws, zodat je je grenzen 
kunt verleggen.
we sluiten graag aan bij jullie wensen. als jullie 
club bijvoorbeeld liever zelfstandig met gPs wil 
rijden, dan blijft onze gids thuis en besparen jullie 
zo op de kosten. wij laden alle geteste routes 
vooraf in en vervoeren de bagage. willen jullie 
een rustdag tussendoor? een kortere of juist 
langere dagetappe? Een leuke lunchlocatie of 
een extra verzorgingspost onderweg? geen pro-
bleem, wij regelen het, want het is jullie feestje.

  flexibel en maatwerk
  bagagevervoer
  gPs
  routes
  Napret met foto’s en aftermovie

4.	 Wel	avontuur,	
	 geen	vervelende	verassingen

Als jullie op reis gaan, dan willen jullie fietsen, 
fietsen en nog eens fietsen. Zelf de hele reis or-
ganiseren is natuurlijk mogelijk, maar wij krijgen 
te horen dat het erg veel tijd en moeite kost met 
soms fikse tegenvallers. Zoals hotels die liever 
geen smerige mountainbikers willen, gedown-
loade routes die door verboden terrein gaan of 
saai of gecorrumpeerd zijn, leden die laks zijn 
met inschrijven, niet tijdige betalingen... Dit kan 
Mtb-clubs ervan weerhouden om een reis voor 
een groep te regelen. en dat is jammer.

goed nieuws: vasa sport kan jullie Mtb-club, 
team of bedrijf helpen met de organisatie. Wij 
hebben de routes allemaal zelf gereden en wer-
ken ze bij, zodat je altijd een (zo) goed (mogelijk) 
fietsbare route hebt over de mooiste trails en 
bergpassen. Mocht door (weers)omstandigheden 
een bepaalde route te gevaarlijk zijn, dan hebben 
wij alternatieve routes paraat. Al onze hotels zijn 
afgestemd op fietsers. Het inschrijven is simpel 
en geautomatiseerd, zodat je als vereniging mini-
maal wordt belast met administratie. 
wij zijn aangesloten bij de vereniging van Klein-
schalige Reisorganisaties (VvKR) en de Stichting 
Garantiefonds Reisgelden (SGR). Maar het be-
langrijkste is onze natuurlijke drang om alles tot 
in de puntjes te organiseren. fietsers waarderen 
onze inzet enorm, blijkt wel uit het aantal terug-
komende deelnemers en verenigingen.

  fietsbare routes
  Hotels afgestemd op fietsers
  Inspelen op onverwachte (weer)situaties
  Veilig fietstransport
  advies (paklijst, materiaal, training, voeding 

etc.)
  Eenvoudig inschrijven en weinig administratie
  Garantie goed geregeld (SGR, VvKR,  

verzekering)



welk Fietsavontuur past het beste?

Samen nieuwe trails verkennen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Italië, Frankrijk, 
Spanje, Oostenrijk, Slovenië of Zwitserland. Wat dacht je van Ardennen, Wuppertal, Amadé 
Dachstein, Garda Ronda, Livigno, Hochkönig massief, Giro Dolomiti, Transalp Mont Blanc 
Matterhorn, Sierra Nevada, GPS klassieker Joe route, Fanes Sella Ronda en MTB-cursussen. 
Te veel mooie en uitdagende gebieden om op te noemen. En houd ons reisprogramma in de 
gaten, want ieder jaar ontwikkelen we nieuwe fietsreizen. Dit moet, omdat we veel vaste 
klanten hebben die elk jaar met ons op stap gaan en heel graag nieuwe avontuurlijke routes 
willen rijden. 
 
Ons basisaanbod bestaat uit drie type reizen:
1. Reguliere week- of weekendreis.
2. GPS-reis op zelfgekozen datum.
3. Exclusieve maatwerkreis voor jouw groep.



Deze mannen gaan ieder jaar mee met een 
nieuwe reis uit het reguliere reisprogramma. 
Dit jaar hebben ze deelgenomen aan  
Panorama TransAlp Engadin/TransAlp Ischgl-
St.Moritz. Een gecombineerde TransAlp door 
twee van de mooiste MTB-gebieden die er zijn. 
Hun avonturen lees je in het fotoverslag 

‘Gooise	Matras’:	Panorama	TransAlp	 
Engadin/TransAlp	Ischgl-St.Moritz

Vasa Sport heeft een uitgebreid  
reisprogramma van weekend- en weekrei-
zen met vaste datum. Elke club, vrienden-
groep of bedrijfsteam kan zich aansluiten 
bij deze reguliere reizen.

Voordelen
  Je profiteert van de algehele logistiek en 

bespaart op de kosten.
  Je kunt kiezen uit erg veel verschillende 

reizen. 
  De deelnemers van jouw groep kunnen 

zich verdelen over de verschillende nive-
augroepen. Zo beleeft elk teamlid op zijn 
eigen niveau plezier in de bergen. het 
groepsgevoel blijft, want iedereen finisht 
op dezelfde locatie, zodat jullie samen 
ervaringen kunnen delen onder het genot 
van een drankje. 

  onze gidsen begeleiden de groepen over 
de trails. Je hoeft alleen maar mee te 
rijden en te genieten.

  Je kunt ook als groep zelfstandig zonder 
gids de routes met gps rijden. wij laden 
alle routes in. overdag zijn jullie met de 
eigen groep op pad en ’s avonds zien jullie 
de andere deelnemers weer in het hotel.

Extra	kortingen	
sinds vorig jaar hebben wij voor grotere 
groepen de korting verhoogd op reizen uit het 
reguliere programma: 

  voor groepen vanaf 9 personen is de 
programmakorting verhoogd van 15% 
naar 20%. Dit komt neer op ruim € 100 
per persoon op een weekreis. 

  voor groepen van 4 tot 8 personen is de 
programmakorting verhoogd van 10% 
naar 12%.

  De korting voor het zelfstandig rijden 
met gps is voor een weekreis verhoogd 
van € 80 naar € 100.

AAnbod	1:	
Fiets	als	groep	
mee met een 

reguliere	weekend-	
of	weekreis

https://www.vasasport.nl/mtb-transalp-engadin
http://www.vasasport.nl/reisoverzicht-fietsreizen


Jullie willen nog meer vrijheid? We bieden ver-
schillende GPS-reizen aan waarbij je als groep 
zelfstandig onze routes rijdt. Dit zijn tochten 
vanuit een standplaats of een meerdaagse 
tocht met verschillende etappes.

Voordelen	
  Je bepaalt zelf de reisdatum en het aantal 

dagtochten/etappes.
  begeleiders van vasa sport en onze vaste 

hoteleigenaren informeren en helpen je.
  Je rijdt door vasa sport ontworpen, ver-

kende en gecontroleerde routes. Dit heeft 
natuurlijk grote voordelen boven routes van 
het internet, waarvan je maar moet hopen 
dat ze kloppen en te fietsen zijn.

  Naast prachtige routes voor de diverse 
niveaus regelt vasa sport alles wat nodig 
is voor jullie reis: de overnachtingen, het 
eventuele bagagetransport, fietshuur en de 
opties bij pech onderweg.

Deze groep is in 2019 voor het eerst met ons mee 
geweest en hebben de GPS Trektocht Amadé-
Dachstein gedaan. In 2020 gaan ze voor een 
TransAlp! ‘’Wat hebben wij een Top week gehad in 
‘t Dachstein gebied. Top geregeld mooie gps ritten 
en prima begeleiding.’’ Piet

Piet	en	zijn	fietsmaten:	
GPS	Trektocht	Amadé-dachstein

AAnb
od	2:

 

Fiets	e
en	gps

-reis	

op	een
	zelfge

kozen
	

datum

https://www.vasasport.nl/zelfstandig-met-gps
https://www.vasasport.nl/mountainbike/gps-trektocht-amade-dachstein-0
https://www.vasasport.nl/mountainbike/gps-trektocht-amade-dachstein-0


Voor groepen vanaf 10 personen kan Vasa 
Sport ook exclusief maatwerk leveren in de 
vorm van een unieke, eigen fietsreis. 

Voordelen	
  De fietsreis wordt exclusief voor jouw groep 

georganiseerd; er sluiten dus geen ‘vreemde’ 
mensen aan.

  Jullie kiezen in overleg met vasa sport zelf 
een trans(alp), giro of weekendreis op een 
zelfgekozen datum.

  uiteraard is het mogelijk met onze gids te 
rijden óf zelfstandig met gPs, waarbij wij 
alle routes al hebben ingeladen.

Deze fietsreis is helemaal op de wensen van 
jouw groep afgestemd. Deze optie is over het 
algemeen wat duurder dan onze reizen uit het 
reguliere programma, omdat bijvoorbeeld de 
logistieke voordelen van een grote groep weg-
vallen. is jullie groep écht groot, dan vallen de 
meerkosten weer weg.

AAnbod	3:	Fiets met	jouw	groep	een	unieke,	exclusieve	maatwerkreis	

Exclusief voor dit MTB-team mochten wij 
de Bielefeld trails organiseren. Een heerlijk 
MTB-weekend met heel veel trails relatief 
dicht bij huis.

MTb-team	Schagen:	
MTb	weekend	bielefeld	trails

‘’We willen graag een paar dagen dicht bij huis 
mountainbiken over bergen/heuvels. Wat 
kunnen jullie hierin voor ons betekenen?’’ En 
zo ontstond de 1000 bergen en bochten toer 
speciaal voor MTB-club ‘de vette ketting’. Een 
3-daagse mountainbike trekking met GPS in 
het Bergisches Land. 

MTb-club	‘de	vette	ketting’:	
1000	bergen	en	bochten	toer

https://www.vasasport.nl/mountainbike/bielefeld-trails
https://www.vasasport.nl/mountainbike/1000-bergen-en-bochten-toer
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www.mountainbikereizen.nl 

Wat	kan	Vasa	Sport	nog	
meer	voor	jullie	betekenen?

als blije buitensporters delen wij onze passie voor 
het mountainbiken graag met andere fietsers. Willen 
jullie een grotere groep enthousiast maken voor het 
MTB’en? Zet dan onze expertise en ervaring in voor:

  Een inspirerende informatieavond op eigen  
locatie.

  een Mtb-techniekclinic als onderdeel van de 
voorbereiding op de reis.

Liever racefietsen? Check onze reizen en clinics 
voor racefietsers in onder meer Italië, Frankrijk, 
Duitsland. Ook bij deze fietsreizen staan jullie wen-
sen en uitdagingen voorop.

Meer weten? Vragen?
Speciale wensen, plannen, uitdagingen, dromen? 
Deel ze met ons en wie weet kunnen we jou, je 
vrienden, je bedrijf of je MTB-club verder helpen. 
We staan je graag te woord en beantwoorden je 
vragen snel. Mail ons of bel naar 0343 562800.

over	ons:	buitensporters	
in	hart	en	nieren

De oprichters van vasa sport zijn sidney teeling en 
Marco Puik, beiden gepassioneerde buitensporters. 
onze missie is dat we met ons team zoveel moge-
lijk mensen willen laten genieten van al het moois 
dat buiten te beleven is. Dat doen we met vasa 
Sport inmiddels op de MTB, op racefiets, op de 
langlauflatten en op rolski’s.

Sinds 2001 organiseren we MTB- en racefiets-
reizen. Inmiddels hebben we meer dan 60 clubs, 
verenigingen, bedrijven, stichtingen en groepen 
mogen helpen met het beleven van een fantastisch 
fietsavontuur in de bergen en de bossen. De en-
thousiaste reacties en de trotse blikken van deelne-
mers zijn de kers op onze taart. inmiddels bestaat 
vasa sport uit een heel team van buitensporters. 
Maak hier kennis met de grondleggers van vasa 
sport, onze twee nederlandse collega’s in oosten-
rijk, ‘Antoinella’ van de reisadministratie, het oranje 
gidsenteam, de reisleiders en de andere mensen 
die ervoor zorgen dat jullie fietsreizen tot in puntjes 
worden georganiseerd. Tot fiets dus!

Instagram
scan via de instagram-app de 
afbeelding hiernaast en volg 
ons voor de mooiste reizen, 
bestemmingen en tips!

deze	clubs,	verenigingen	
en	groepen	gingen	je	voor

Mountainbikeclub bar end, atb-club de Pedaleur, 
MTB-club de Bufnuckels, MTB de Zeeleeuw, Mtb-
club Weert, Triathlon Vereniging Zeewolde, Mtb 
Club Midden Nederland, MTB-club ‘de vette ket-
ting’, MTB-team Schagen, ATB Beilen, ATB Marum, 
Bas van de Goor foundation, Fietswinkel Kolkman 
Zijdewind, Fietswinkel Bikes4you, gooise matras, 
Tandje erbij en heel veel vrienden- en fietsgroepen, 
ruim 60 inmiddels.
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