WELKE MEDEWERKER BEN JIJ DIT JAAR?
Volg de route en ontdek het zelf...

WANNEER BEN JIJ BESCHIKBAAR
TIJDENS DE BATA?
VRIJDAG 29 APRIL

Heb je een
rijbewijs?

NEE

Help mee met
het inladen
van
voertuigen!

JA

Meld je aan om
busjes heen en
weer te rijden!

In welke
stad?

NIJMEGEN

ENSCHEDE

Maak de
campus
Bataklaar!

NEE

ZATERDAG 30 APRIL

ZONDAG 1 MEI

Wil je met
de handen
bezig zijn?

Wil je graag de
race in?
(rijbewijs
gewenst)

Heb je een
rijbewijs? En moet
je toevallig terug
naar Nijmegen?

JA

JA

NEE

Rij zondag een
busje terug
naar Nijmegen!

Kom ons
helpen
opruimen
zondag!

Wil je met
vrienden ervoor
zorgen dat de race
goed verloopt?

Maak iedereen
blij met een
heerlijk ontbijtje
op zondag

JA

NEE

Vorm met 6
anderen een
wisselpuntploeg!

Maar lijkt het je
wel leuk om
samen door de
nacht te touren?

NEE

JA

Hou je je
dan graag
bezig met
Media?

Fungeer als
Backup-bus en help
wanneer het anders
loopt dan gepland

JA

Is logistiek
bezig zijn iets
voor jou?

JA

Wil je met
de handen
bezig zijn?

NEE

JA

Regel het
verkeer in het
centrum van
Nijmegen!

Deel hessen uit
aan alle
deelnemende
ploegen!

Kom helpen
bij het opbouwen van de
start!

Houd de wacht
op de gezellige
camping!

Leid het
verkeer in
veilige banen

NEE

Join de
materiaalinname of
hesinname!

Kom beunen
bij de herstart
in Enschede

Kom helpen de
spectaculaire
ﬁnish op te
bouwen!

NEE

LIEVER 1 VASTE LOCATIE

WEEK VÓÓR 29 APRIL

VRIJDAG & ZATERDAG
29 & 30 APRIL

Heb je een
motorrijbewijs?

NEE

JA

Rij mee
met de 160
motorrijders!

Help het hele
weekend op
de camping of
ﬁnish!

Dankbaar werk:
mobieltjes opladen en luchtbedden oppompen

JA

Join de fotoploeg en maak
foto’s van de
hele race

Help mee met
bataradio en
video!

Rij met z’n 3-enachter de race aan
om alles netjes
achter te laten

Meld je aan als medewerker via www.batavierenrace.nl/medewerker

