
 
Voorwaarden  
 
Beste wandelaars, deelnemers aan de Vitaal Vechtdal Challenge Ommen en Harderberg 
 
De overheid heeft 6 mei jl. in haar persconferentie enige versoepeling van de 
coronamaatregelen aangekondigd. Dit betreft ook sport en bewegen. 
 
We zijn blij dat het mogelijk is om de Vitaal Vechtdal Challenge, in aangepaste vorm, te 
organiseren. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de richtlijnen zoals opgesteld 
vanuit het RIVM, de overheid en het NOC-NSF. Het organiseren van deze wandelchallenge kan 
alleen doorgaan als we ons allemaal aan de onderstaande maatregelen houden. Lees het 
document goed door zodat je weet wat er wordt verwacht. 
 
We wensen je veel wandelplezier! Hartelijke groet, Team Vitaal Vechtdal 
 
 
De Vitaal Vechtdal Challenge in een notendop 
 
Voor wie: De wandelingen zijn bedoeld voor mensen met diabetes of COPD. Maar bewegen 

is voor iedereen goed. Daarom is een wandelmaatje (partner, familielid, vriend of 
buur) ook van harte welkom. Natuurlijk houden we rekening met ieders niveau. 

Waar:   Hardenberg en Ommen. 
Startlocaties: Hardenberg, De Haere op de Boshoek, Hessenweg 74, Hardenberg 

Ommen, Atletiek Club Ommen, Sportlaan 1, Ommen 
Startdatum:  donderdag 25 juni. 
Einddatum: donderdag 5 november.  
Starttijd: 19:00 uur. 
Trainers: Adri Deemter (Hardenberg), Yvonne Hoekman (Ommen). 
 
I.s.m.  Vitaal Vechtdal Challenge Hardenberg wordt vanuit Vitaal Vechtdal samen 

georganiseerd met Saxenburgh, De Haere, FysioTotaal, Diëtisten Groep 
Nederland, Diëtist Van Asselt, huisartsen, Vechtdallopers, het Longfonds, 
wandelcoach Adri Deemter en de Bas van de Goor Foundation. 

 
Vitaal Vechtdal Challenge Ommen wordt vanuit Vitaal Vechtdal samen 
georganiseerd met het Longfonds, fysiotherapie De Carrousel, 
huisartsenpraktijken, Diëtisten Groep Nederland, Diëtist Van Asselt, wandelcoach 
Yvonne Hoekman en de Bas van de Goor Foundation. 

 
 
Wanneer kom ik niet naar de wandeltraining? 
• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkouden, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen; 



• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden last heeft van keelpijn, verkoudheid, spierpijn, 
gewrichtspijn, hoofdpijn, pijn in de borstkas; 

• Blijf ook thuis als jij of iemand in jouw huishouden last heeft van diarree, misselijkheid, 
overgeven, oogontsteking, slecht ruiken of proeven; 

• Trainen is vrijwillig, afmelden voor een training doe je tijdig bij jouw wandelcoach. 
 
 Hoe ziet de Vitaal Vechtdal Challenge, in aangepaste vorm, eruit? 
• Je loopt samen met een ‘vast’ wandelmaatje (partner, familielid, vriend of buur) of alleen 

gedurende de 20 weken. Er wordt dus niet gewisseld van wandelmaatje; 
• Vooraf is door de wandelcoach met iedere deelnemer (of vast tweetal) per telefoon 

afzonderlijk een intake geweest van max. 20 min; 
• De wandelcoach kiest een route en communiceert deze met de groep met het tijdstip waarop 

eenieder kan starten; 
• Er wordt gestart op de doorgegeven tijden, met telkens voldoende tussentijd tussen de 

volgende wandelaars; 
• De wandelcoach staat ergens fysiek op een bepaalde plek die vooraf bij de deelnemers 

bekend is; 
• Je gaat aan de wandel, voor vragen tijdens de wandeling is de wandelcoach telefonisch 

bereikbaar;  
• Bij terugkomst kom je ook weer langs de wandelcoach en deel je je ervaringen; 
• Dat is de basis voor het beginniveau van de volgende keer; 
• De wandelcoach wandelt dus zelf niet;  
• Tijdens iedere wandeltraining is er een zorgverlener aanwezig; 
• Het betreft een programma van 20 weken, deelname is gratis; 
• Voor het effect is het goed dat je naast de training ook nog één à twee keer zelfstandig 

wandelt. 
 
Overige aandachtspunten 
• Analyseer zelf je risico of je kunt deelnemen aan de challenge. Raadpleeg desnoods je 

huisarts; 
• Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de startlocatie en 

wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de startlocatie (liefst per fiets), 

brengen gebeurt door slechts één persoon vanuit je huishouden; 
• Kom in fijn lopende kleding/ sportkleding naar de training; 
• Ga voordat je naar de startlocatie vertrekt thuis naar het toilet en was je handen met water 

en zeep; 
• Neem je eigen, gevulde bidon mee om uit te drinken; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de wandelcoach; 
• Houdt anderhalve meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen 

huishouden), dus ook tot de wandelcoach en andere sporters; 
• En nogmaals, houd je te allen tijde aan de standaard RIVM maatregelen, dus schud geen 

handen, nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en raak je gezicht zo min mogelijk 
aan. 

• Verlaat direct na de activiteit de locatie. 



 


