
   
 

Ride4KiKa Sponsor Motor-toer 
 
Betreft   : Sponsoractie Ride4KiKa 

Datum   :  Zondag 26 juni 2022 

Aanvang tijd  : 10:00 uur, Mastspoor te Huizen. 

Startlocatie  : Nautisch Kwartier / Zandoverslag 

Aanmeldtijd  : 10:00 uur   Vertrektijd : 11:00 uur 

 

Pauzelocatie  : Mac Donalds Woerden  

Duur van de pauze : 45 min / 60 minuten 

Aankomsttijd  : 13:00 uur   Vertrektijd : 14:00 uur 

 

Retourtijd  : 16:00 uur   Eindtijd  : 17:00 uur 

Eindlocatie  : Mastspoor te Huizen, Nautisch Kwartier / Zandoverslag 

 

Organisatie  : Kuypers Events / Ride4KiKa Team  

Contactpersoon  :  Robbert Kuypers    

Telefoonnummer : 0618369370    

Emailadres  : ride4kika@kuypers-events.nl 

Doel   : Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 

Contactpersoon  :  Rien Schimmel 

Adres   :  Groen van Prinsterenlaan 99 

Postcode / Plaats  :  1181 TR te Amstelveen  

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Zondag 26 juni willen wij, het gehele Ride4KiKa team, de 6e editie van de Ride4KiKa sponsor-motortoer laten 

plaatsvinden. 

 

De reden waarvoor we dit doen mag duidelijk zijn. Het ondersteunen van de onderzoeken, door deze stichting 

een bedrag aan te bieden wat gegenereerd wordt met deze motorrit. Door de vrijwillige naar niet vrijblijvende 

inzet van vele personen kunnen we deze sponsor-motorrit tot stand brengen. En laten zeker ook de Gemeente 

Huizen niet vergeten, omdat deze iedere keer volledig achter dit initiatief staat.Zo hopen we ook dat de 

Gemeente Elburg dit initiatief ondersteund door akkoord te geven voor het tijdelijk gebruik van de aangegeven 

pauzelocatie. 

 

De kosten voor deelname bedragen € 15,- per deelnemer en € 20,- incl. bijrijder (incl. servicekosten). En we zijn 

een zo geheten non-profit organisatie die dus geen winstoogmerk hebben, maar er worden immers wel kosten 

gemaakt om dit te realiseren. Deze kosten zoals de verzekering van het evenement waaronder ook alle 

verkeersregelaars vallen maar ook bijvoorbeeld het inhuren van hekwerken, het maken flyers, kosten promotie 

op Social Media etc. worden in mindering gebracht van de totaal opgebrachte deelnamegelden. Alle 

overschotten schenken wij aan Stichting KiKa. 

 



Dit hebben wij de afgelopen edities ook zo gedaan en hadden we gemiddeld € 5000,- per keer mogen 

overboeken naar Stichting KiKa. Deze overboekingen en bedankjes zijn allemaal terug te vinden op de 

Ride4KiKa pagina’s. Hierin zijn en blijven we transparant. 

In verband met de huidige Covid19 situatie is er een maximum aantal tickets verkrijgbaar en op = op. Mocht 

deze situatie nog veranderen, dan passen we dit uiteraard aan. 

 

De opstelling aan het Nautisch Kwartier in Huizen begint vanaf de graskant Zandoverslag en de ruimte van/tot 

motorvoertuig is 3 meter, waarvan er 2 meter vrije ruimte is ingecalculeerd wanneer men van het voertuig 

afstapt. Wij zullen systematisch van voor naar achter werken, en wanneer deze ruimte vol staat zullen we aan 

de waterzijde beginnen met de opstelling. 

 

Doordat we ruimte tussen alle voertuigen en bestuurders moeten incalculeren, betekend dit dat we deze editie 

een maximum aantal van 400 deelnemers hebben helaas. Dit ten opzichte van voorgaande jaren, waar we een 

deelnemersaantal van gemiddeld 750 hadden. De verkeersregelaars die deze route begeleiden, willen we voor 

het aanmeld moment laten parkeren op de openbare parkeerplaats van het Nautisch Kwartier. Op deze wijze 

kunnen wij de maximaal toegestane deelnemers laten parkeren op de Zandoverslag. 

 

We zullen bij de eerste controle uiteraard een Ticket-check uitvoeren en werken alleen met kaarten die alleen 

maar in de voorverkoop verkrijgbaar zijn, zodat we het aantal deelnemers goed in de gaten kunnen houden en 

het maximale niet kunnen overschrijden. 

 

Een ieder die het ticket gekocht heeft dient deze paraat te houden voor het scannen ervan, wat gebeurd 

voordat men op het terrein wordt toegelaten. Dit kan d.m.v. een printje maar nog makkelijker is deze barcode 

vanaf de telefoon te tonen. 

 

We hebben géén verkoop op locatie. Dit om een veilige, betere en snellere doorstroom te creëren bij 

aankomst, dan wanneer er ook nog een kassasysteem gehanteerd wordt en dus de kans op verspreiding van 

het virus groter is. Het is dus niet mogelijk op de dag zelf een ticket te kunnen kopen. 

 

De tourrit zelf gaat vanaf het verzamelpunt bij het Nautisch Kwartier door ’t Gooi heen richting Abcoude en zal 

vele andere plaatsen aandoen, om weer retour te komen op de startlocatie, Nautisch Kwartier in Huizen. De 

route is ca. 150 kilometer en hebben de pauzelocatie incl. tankstop in Woerden gepland. Dit omdat we op de 

desbetreffende locatie rekening moeten houden met de afstand die we tussen elkaar in acht moeten nemen, 

en deze dan op dezelfde wijze uitgevoerd kan worden als in Huizen. 

 

Op deze locatie is het namelijk ook mogelijk om een opstelling te creëren welke Coronaproof is, er een 

horecagelegenheid is, een openbare toilet, en een tankstation in de buurt is, waar de voertuigen evt. kunnen 

bijtanken. De horeca aldaar is reeds op de hoogte gesteld dat de Ride4KiKa die dag plaatsvindt, en men wilt ons 

graag ondersteunen hierin. 

 

Tijdens deze route zullen er ca. 75 gecertificeerde verkeersregelaars op de motor en auto ondersteuning 

verlenen zodat er geen onveilige situaties ontstaan voor zowel de deelnemers in de stoet, als ook het overige 

verkeer. Het uitgangspunt is om tijdens het rijden van de tocht alle deelnemers als één groep bij elkaar te 

houden als de verkeersituatie het toelaat. 

 

De meeste van de deelnemers zijn ervaren rijders, die weten dat we in de zogeheten ‘baksteenformatie’ rijden, 

waarin de minst ervaren rijders vooraan en de meest ervaren rijders achteraan komen te rijden. De gehele rit 

zal ook worden gefilmd zodat we ook schitterend beeldmateriaal kunnen overhandigen aan o.a. Stichting KiKa. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen werken wij met ervaren verkeersregelaars die op een veilige wijze deze stoet in één 

geheel kan begeleiden. De duur van de oponthoud welke er bestaat op het moment van passeren zal zo’n 10 

minuten maximaal zijn. Hiervoor kunnen wij de sponsormotortoer voor Stichting Kinderkanker aan één stuk 

voortzetten. 



Bij terugkomst op de eindlocatie in Huizen zullen de motoren weer heel even geparkeerd worden in de 

daarvoor aangegeven vakken en wanneer dit gebeurd is, zullen we de rijders kort bedanken en dan zal een 

ieder huiswaarts moeten keren. Het eindresultaat zal middels alle voor de hand liggende kanalen bekend 

worden gemaakt. 

 

Het is even de verkapte versie van wat we eerder hebben gedaan in de afgelopen twee jaar, maar op deze 

wijze kunnen we toch nog iets betekenen voor Stichting Kinderkanker. 

 

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn wat betreft dit initiatief dan kan er altijd contact worden 

opgenomen met ons via het bovenstaande telefoonnummer. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Het Ride4KiKa Team 

Website: www.ride4kika.com  

www.kuypers-events.nl/  

Facebook: https://fb.me/e/63lD5ElYZ  

http://www.ride4kika.com/
http://www.kuypers-events.nl/
https://fb.me/e/63lD5ElYZ

