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De Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2022 en COVID-19 
(versie 15 juni 2021) 

Na de annulering van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2021 ten gevolge van de COVID-19 

pandemie hebben wij, met de regionale autoriteiten, vertrouwen in het doorgaan van de editie in 

2022. Deze aankondiging is voorlopig en gebaseerd op de voorspelde situatie in Oostenrijk en 

Nederland. Het blijft echter mogelijk dat het virus in het najaar of winterperiode de kop opsteekt, 

internationaal, nationaal of regionaal . Daardoor kan de gegeven toestemming op kortere of langere 

termijn gewijzigd worden of zelfs geheel ingetrokken worden, zonder dat wij daaraan iets kunnen 

veranderen. Omdat wij een stichting zonder winstoogmerk zijn, maar wel onze kosten (en zorgplicht) 

hebben bij het organiseren van het evenement hanteren wij de volgende termijnen en voorwaarden 

bij inschrijving. 

➢ Leden en niet-leden kunnen zich inschrijven vanaf 15 juni 2021. 

➢ Het actuele programma vind je HIER. 

➢ Inschrijvingen door leden kunnen zonder opgaaf van reden worden geannuleerd tot en met 

31 december 2021. De inschrijver ontvangt dan 100 % restitutie van het inschrijfgeld. 

➢ Inschrijvingen worden onherroepelijk vanaf 1 januari 2022. Bij annulering heeft inschrijver 

geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

➢ Nieuwe leden ontvangen het bedrag van het abonnement niet retour. Wel ontvangen zij het 

Marathon Magazine. Indien het evenement wordt geannuleerd wordt het nieuw aangegane 

abonnement automatisch opgezegd per 30 april 2022. 

Als het evenement door de lokale, regionale of nationale autoriteiten geheel of gedeeltelijk wordt 

verboden en het verbod wordt bekend gemaakt na 1 januari 2022, dan vervalt het recht op restitutie. 

Het verbod kan een direct gevolg zijn van COVID-19, maar bijvoorbeeld ook klimatologische 

omstandigheden. Denk dan aan het gebrek aan (veilig) ijs of extreme weersomstandigheden. Dit vind 

je ook terug in de inschrijfvoorwaarden.  

Zoals je weet werken we in Nederland als onderdeel van de maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan ook met reisadviezen (groen, geel, oranje en rood). Dit zijn adviezen en 

geen bindende reisverboden. Het is steeds aan de reiziger zelf om een keuze te maken. Een in 

Nederland gegeven negatief (rood) reisadvies voor Oostenrijk betekent namelijk nog niet 

automatisch dat het evenement in Oostenrijk zelf ook verboden is. Datzelfde geldt voor de ‘Corona-

Ampel’ die Oostenrijk in eigen land hanteert. Hier de keuze tussen groen, geel en oranje. Ook deze 

‘Corona Ampel’ hoeft niet automatisch te betekenen dat het evenement wordt verboden. Het blijft 

in alle gevallen de vraag of het evenement in zo’n situatie door de lokale of regionale autoriteiten, 

zoals het Bezirk Spittal of Gemeinde Weissensee, wordt verboden. Dat is de reden waarom wij in de 

inschrijfvoorwaarden spreken over een ‘verbod’ en de term ‘reisadvies’ niet gebruiken. Het blijft dus 

je eigen verantwoordelijkheid hoe je omgaat met Nederlandse, Duitse of Oostenrijkse reisadviezen. 

Het is mogelijk dat Oostenrijk als land of Karinthië als provincie verplichtingen oplegt voor reizigers. 

Denk dan aan vaccinatieplicht, een negatieve coronatest of quarantaineregels. Uiteraard zijn 

deelnemers en reizigers verplicht zich hieraan te houden. Indien je hierdoor niet kunt deelnemen aan 

het evenement ontvang je geen restitutie van het inschrijfgeld (vanaf 1 januari 2022). 

http://www.weissensee.nl/programma2022
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Wij vinden het belangrijk dat je je van bovenstaande bewust bent bij inschrijving en dat je dus een 

deel van het financiële risico van de organisatie draagt. Uiteraard draag je het risico tot maximaal je 

reeds betaalde inschrijfgeld. Tijdens het online inschrijfproces kun je alle details en voorwaarden 

rustig nalezen. 

Vanzelfsprekend hebben we ons, samen met de deelnemers, te houden aan beperkende 

maatregelen en gedragsregels zoals die op dit moment worden voorzien. Deze maken we tijdig 

bekend, maar blijf ervan bewust dat we gedwongen kunnen zijn deze beperkende maatregelen en 

gedragsregels aan te passen. 

Naast mogelijke specifieke regels dient iedereen zich natuurlijk aan de algemene COVID-19 

gedragsregels te houden 

 

Met klem herhalen we dat bovenstaande maatregelen en gedragsregels gebaseerd zijn op de 

verwachte situatie in Oostenrijk (15 juni 2021). Er kan zich altijd een wijziging voordoen in deze 

situatie. Wij volgen de lokale, regionale en nationale autoriteiten in Oostenrijk en de richtlijnen van 

het RIVM in Nederland. Indien er zich wijzigingen voordoen die gevolgen hebben voor ons 

evenement zullen we dit kenbaar maken per e-mail, website en/of onze Facebookpagina. 

Als je vragen hebt verwijzen we je vriendelijk naar onze website, de speciale COVID-19 pagina. Daar 

vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik HIER voor deze pagina. Heb je een vraag die 

je niet op de website beantwoord ziet, stuur dan een mail naar info@weissensee.nl . Inschrijven is 

dus mogelijk vanaf 15 juni 2021. De inschrijving gaat via onze website, www.weissensee.nl  

Wij zijn ons bewust van de beperkte onzekerheden die er nu nog zijn. Dat is precies de reden dat wij 

onze inschrijfvoorwaarden hebben aangepast. Wij rekenen op jullie begrip en medewerking en 

hopen dat wij in januari een bijzondere en mooie Alternatieve Elfstedentocht Weissensee kunnen 

organiseren.  

https://www.weissensee.nl/COVID-19
mailto:info@weissensee.nl
http://www.weissensee.nl/

