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DEELNAMEREGLEMENT TRACHITOL TRIALS 2020 
 
“Maak samen met je schaatsmaatje kans op een geheel verzorgde reis naar de 
Weissensee en rijd in Team Trachitol de Alternatieve Elfstedentocht” 
 
Iedereen die het leuk vindt om te schaatsen op een ijsbaan en 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan 
de Trachitol Trials en daarmee kans maken op een geheel verzorgde reis en deelname aan de 
Alternatieve Elfstedentocht op 22 januari 2021. Je hoeft helemaal niet goed of snelle rondjes te 
kunnen schaatsen. Iedereen maakt kans en je kan schaatsen in je eigen tijd. Je geeft je op in duo 
waarbij het niet uitmaakt of je je opgeeft met een man of vrouw. Je hoeft ook niet tegelijk te 
schaatsen, maar dat is natuurlijk wel veel gezelliger.  
  
Hoe geef ik me op als duo? 
Ik heb al een Sprint account 

- Ga naar de Trachitol Trials Ranglijst en registreer je als team. Als je schaatsmaatje nog geen 
account heeft, kan je hem of haar via de Sprint app uitnodigen per mail.  

- Geef een teamnaam op en voeg eventueel een foto toe. 
 
Ik heb nog geen Sprint account  

- Download de gratis Sprint app van Schaatsen.nl en maak een account aan. 
- Ga naar de Trachitol Trials Ranglijst en registreer je als team. Als je schaatsmaatje nog geen 

account heeft, kan je hem of haar uitnodigen per mail.  
- Geef een teamnaam op en voeg eventueel een foto toe. 

 
Wat moet ik doen om kans te maken? 
Ga steeds zo veel mogelijk kilometers schaatsen en haal samen de Snel, Sneller of Snelst medaille: 

o Snel:   50 kilometers 
o Sneller:  250 kilometers 
o Snelst:   500 kilometers 

Alle kilometers die je individueel schaatst, worden dus automatisch bij elkaar opgeteld. 
 

Hoe lang is de actieperiode? 
De actieperiode start op donderdag 1 oktober om 07.00 uur en eindigt op maandag 30 november 
2020 om 23.59 uur. Alleen in deze periode worden de kilometers geteld mits je je als duo hebt 
opgegeven in de Trachitol Trials ranglijst.  
 
Hoe maak ik kans op de geheel verzorgde reis? 
Op dinsdag 1 december 2020 worden uit elke categorie (Snel, Sneller en Snelst) 2 duo’s geloot. 
Totaal zijn er dus 12 winnaars (6 duo’s) die naar de Weissensee gaan. Winnaars worden bekend 
gemaakt op Schaatsen.nl dus houd de website en social kanalen goed in de gaten.  
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Hoe houd ik mijn kilometers bij?  
Om je kilometers bij te houden, is een chip (Pro chip) nodig die je op verschillende manieren kunt 
verkrijgen: 

Mogelijkheid Kosten Opmerking 

Schaatser bezit al Pro chip € 0 Schaatser is al actief in de schaats (of 
wieler)sport (en redelijk fanatiek). 

Schaatser huurt Pro chip 
eenmalig 

€ 2,50 Schaatser kan chip bij kassa 
deelnemende ijsbanen ophalen. 

Schaatser neemt Sprint 
jaarabonnement af 

€ 32,50 (€29,25 voor 
KNSB leden) 

Schaatser krijgt pro chip thuis gestuurd 

 
Gewonnen en dan? 

- Jij en je opgegeven schaatsmaatje ontvangen op 1 december 2020 per email een bevestiging 
van jouw gewonnen reis en deelname aan Team Trachitol.  

- Alle duo winnaars worden uitgenodigd om op zaterdag 12 december 2020 op een nader te 
bepalen locatie alvast kennis te maken en misschien gezamenlijk wat rondjes te schaatsen. 
Ook ontvang je dan je Team Trachitol kledingpakket.  

 
Wat houdt de reis in? 
Vertrek op woensdagochtend 20 januari 2021 en terugkomst zaterdagavond 23 januari 2021 op 
centrale locatie in Nederland. Inclusief busreis voor 2 personen van Nederland naar Weissensee en 
vice versa, 2-persoons kamer, ontbijt en diner, vervoer van en naar hotel en Weissensee en 
startbewijs voor Alternatieve Elfstedentocht op vrijdag 22 januari 2021.  
 
Voorwaarden teamlid Team Trachitol 
1. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

2. Een gewonnen prijs is niet om te zetten in geld. 

3. Er zijn geen afwijkingen van het reisschema mogelijk. 

4. De gewonnen prijs is niet overdraagbaar.  

5. Teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. 

6. De KNSB sluit voor alle deelnemers een Schaatsongevallenverzekering af.  

7. Het dragen van een helm tijdens de Alternatieve Elfstedentocht is verplicht.  

8. Teamleden geven bij deelname nadrukkelijk toestemming om foto- en videomateriaal (waarbij 

deelnemer herkenbaar is) door Trachitol® en Schaatsen.nl openbaar te maken.  

9. Tijdens het schaatsen van de Alternatieve Elfstedentocht is het verplicht om de Team Trachitol 

kleding (broek, jack, handschoenen) te dragen. 

10. Teamleden nemen deel, reizen, verblijven en rijden de Alternatieve Elfstedentocht op eigen 

risico. 

11. Teamleden hebben een geldig paspoort of identiteitskaart.  

12. Pandemie-voorwaarden: 

a. De organisatie houdt rekening met de op dat moment geldende maatregelen vanuit de 

Nederlandse, Duitse (onderweg) en Oostenrijkse regelgeving. Deze maatregelen zullen 

steeds in acht worden genomen en ook teamleden dienen zich hier te allen tijde aan te 

houden. 
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b. In dat kader geldt dus ook dat teamleden klachtenvrij moeten zijn van verkoudheid en/of 

koorts. Bij gerede twijfel behoudt de organisatie zich het recht voor om bij vertrek een 

teamlid te weigeren.  

c. Er wordt één hotelkamer per gewonnen duo aangeboden. Gewonnen duo’s zijn zelf 

verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet op één hotelkamer te overnachten. Een extra 

(of andere) hotelkamer kan niet in rekening worden gebracht bij de organisatie. 

d. Indien onverhoopt de reis en/of toertocht niet door kan gaan door bijvoorbeeld een (lokale) 

lock-down of andere pandemie maatregelen, er bijvoorbeeld niet gesport mag worden 

(vanwege een pandemie) of zich een situatie van dezelfde strekking (door een andere 

calamiteit) voordoet, dan wordt de gewonnen reis verplaatst naar januari 2022.  

 


