
CONCEPT 
#andersVULCANBIKEn
Dit jaar is alles een beetje anders. De VulkanBike zal met enige beperkingen 
vanwege corona moeten leven. Maar het goede nieuws is: de VulkanBike gaat 
ook in 2021 van start. 

Hier komt de Top 10 – de 10 belangrijkste punten voor de  
VulkanBike van dit jaar:

1 
Laten we beginnen met je volledige online-aanmelding, zodat we al je gege-
vens hebben. Dit in verband met de contacttracering. 

2 
Om dit jaar wachtrijen bij het ophalen van het startpakket te vermijden, zullen 
we het pakket opsturen. Hierin vind je: startnummer en exacte starttijd. 

3 
Op het startnummer (en op de startdocumenten) vind je je exacte starttijd. Dit 
jaar zullen er meerdere starts zijn, omdat er alleen groepen van 200 fietsers 
tegelijk de route op mogen (4 x groepen van 50 fietsers met een afstand van 
1,50 meter). 

Even over de dag van het evenement.

4 
Wees ongeveer 15 minuten voor de starttijd in het startgebied op de Markt- 
platz van Daun (Leopoldstraße). Niet veel vroeger, zodat er niet te veel 
sporters tegelijk in het startgebied zijn. 

5 
Wanneer je start door de presentator wordt opgeroepen, vragen we je om zo 
snel mogelijk de buff-sjaal over je mond en neus te trekken en het startkanaal 
in te rijden. 
6 
De catering ziet er dit jaar anders uit. Dit jaar zullen er geen onverpakte 
levensmiddelen zijn. Bij de verfrissingspunten krijg je daarom verpakte ener-
gierepen en isotone dranken van onze hoofdsponsor Nürburg Quelle (0,5-li-
ter-flessen). 



7 
Nu is het tijd om gas te geven en je doel te bereiken. Aangekomen in Daun 
kun je even ontspannen en een hapje eten. Wij verzorgen een klein onders- 
teunend programma. Dat betekent: Informatie van de presentator, live muziek 
als motivatie voor de finish, de lounge van de Kreissparkasse Vulkaneifel met 
ligstoelen, ... Dit jaar zal er geen tent zijn.

8 
Douches mogen we dit jaar om hygiënische redenen niet aanbieden. 
 
9 
Dit jaar zal de prijsuitreiking NIET op het podium plaatsvinden, maar als 
virtueel evenement op de dag na de VulkanBike. De prijzen worden je toege-
stuurd. 

10 
Het aantal personen voor het hele Vulkanbike-gebied is vastgesteld op 500. 
Wanneer dit aantal is bereikt, moeten we steeds weer deelnemers vragen om 
het gebied te verlaten. Maar de horeca in het centrum van Daun kijkt uit naar 
je komst. 

Nu is het tijd om te bedanken. We bedanken alle partners die ons ook in dit 
turbulente jaar trouw blijven. Vooral de hoofdsponsor Nürburg Quelle. Daar- 
naast innogy, de officiële partner van het Duitse e-bike-kampioenschap, en de 
premium partners Kreissparkasse Vulkaneifel, Haibike, Bitburger 0,0% Alko- 
holfrei, Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, GesundLand Vulkaneifel en inMEDIA. 

Ook bedanken we de vergunningverlenende instanties, met wie we voort- 
durend in gesprek zijn om ervoor te zorgen dat we met alle ontwikkelingen 
rekening houden. Hier moeten de gemeente Daun en de Landkreis Vulkaneifel 
worden genoemd. Een groot dankwoord aan de vele honderden helpers van de 
brandweerkorpsen in de gemeente Daun, de lokale DRK-organisatie Daun, de 
MSC Daun, de VulkanBikers en de Bedrijvenvereniging Daun. 

www.vulkan.bike | www.trailpark.bike


