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Vrijwilliger Sponsor-
commissie

Namens de organisatie van de Bikkel Survivalrun heb 
ik het genoegen u hierbij onze sponsorbrochure aan 
te bieden.

Ruim 1500 survivalaars komen elk jaar op de eerste 
zondag in oktober naar Leeuwarden om deel te nemen 
aan de Bikkel Survivalrun. Inmiddels uitgegroeid tot 
een geweldig evenement. Een begrip binnen Survival 
Nederland. Dit wordt al weer de 28e editie en zal 
wederom plaatsvinden in recreatiegebied de Groene 
Ster. Wij vinden het elke editie weer prachtig om te 
zien dat niet alleen deelnemers uit geheel Nederland 
maar ook uit België en Duitsland met veel plezier 
en hooggespannen verwachtingen afreizen naar 
Leeuwarden. 

Het organiseren van een dergelijk evenement is een 
enorme klus. Zonder de inzet van vrijwilligers is dit 
alles niet mogelijk. 

Ook nu wordt er met meer dan 100 gedreven 
en enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan de 
voorbereiding en totstandkoming van dit evenement. 
in één week tijd wordt een survivalrunparcours 
ingericht met een totale lengte van ca. 18 km en totaal 
zo’n 75 hindernissen. Vaak in regen en wind. Alleen 
al deze korte opbouwtijd is een topprestatie binnen 
de survivalwereld. Een parcours voor jong en oud, in 
leeftijd variërend van 9 jaar tot 70 jaar, voor recreanten 
en wedstrijdatleten (competitie), keuze in afstanden 
ca. 6, 9, 12 en voor het tweede jaar zelfs 18km. Een 
parcours wat binnen survival Nederland een reputatie 
heeft van zwaar, nat en koud. 

Ook op de dag zelf kunnen we niet zonder de vele 
vrijwilligers, het zijn er meer dan 300! Denk aan 
vrijwilligers voor de inschrijving, de (jury-)vrijwilligers 
bij meer dan 70 hindernissen, rayonhoofden, mensen 
voor de verzorging van zowel de deelnemers als de 
vrijwilligers, chauffeurs voor het rondbrengen van de 
verzorging, mensen voor reparatie van hindernissen 
(herstelploegen), verkeersregelaars, wedstrijdleiding, 
toezichthouders Survivalbond Nederland, etc. En of 
het mooi weer of slecht weer is, ze zijn er. Petje af!

Echter ook u, als sponsor voor dit geweldige 
evenement is onmisbaar voor dit geweldige 
evenement. Zonder sponsoren geen Bikkel 
Survivalrun! Een evenement dat ieder jaar weer zich 
mag verheugen op grote media-aandacht van pers, 

Voorzitter Stichting 
Survivalrun Friesland 
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Hoe kom je verzeild in de survival wereld als je leven 
op sportgebied alleen maar bestaat uit hardlopen en 
touwtrekken? Zo dus; in 1998 werd ik benaderd door 
een aantal heren van de survivalclub in Leeuwarden, 
die mee wilden doen aan de EcoChallenge, één van 
de zwaarste adventure races ter wereld. Ik had er nog 
nooit van gehoord, maar na lang praten hebben de 
heren mij overtuigd en ben ik als voorbereiding ook 
gaan trainen bij de survivalclub. De survival en ik 
werden geen vrienden, adventureracen en ik wel! Ik 
heb 10 jaar lang samen met mijn vriend Jelle (van der 
Velde) en andere mannen meegedaan aan adventure 
races over de hele wereld. Een hele mooie, maar zware 
sport met allerlei verschillende disciplines. Intussen 
was Jelle volledig gegrepen door het survival virus en 
bleef ik betrokken.

Toen ik werd gevraagd voor een functie in één van de 
commissies, hoefde ik dan ook niet lang na te denken 
en zo ben ik een aantal jaren bestuurslid geweest van 
de PR commissie van de Bikkelrun. Daarnaast ben 
ik nog een aantal jaren actief geweest in de start/
finish commissie en heb ik meerdere jaren de start 
verzorgd bij de Bikkelrun. Als deelnemer aan een 
survivalrun heb je er niet altijd weet van wat er achter 
de schermen gebeurt en dat is ook goed. Als sporter 
moet je je kunnen focussen op de run en dat heb ik 
samen met alle andere bestuurs- en commissieleden 
altijd geprobeerd te realiseren. In het voorjaar startten 
wij al met de voorbereidingen zodat alles op de eerste 
zondag van oktober goed kon verlopen. 

Doordat ik sinds 2019 een bestuursfunctie heb 
als secretaris van de TWIF, de internationale 
Touwtrekfederatie, heb ik besloten om niet langer 
zitting te nemen in het bestuur van één van de 
commissies van de Bikkelrun. Dat wil niet zeggen 
dat ik niet betrokken blijf. Ik ben afgelopen jaar weer 
vrijwilliger geweest bij de finish van de Bikkelrun 
waar de deelnemers moe maar (meestal) voldaan over 
de finish komen met als grote uitdaging nog met het 
bandje om, want dat betekent dat alle hindernissen 
gehaald zijn. Zoals altijd heb ik genoten van de hele 
opzet van de run, de mooie sfeer en de inzet van alle 
vrijwilligers om de Bikkelrun tot een succes te maken. 
Zonder vrijwilligers en deelnemers geen run, maar ook 
zeker niet zonder de bijdrage 
van sponsoren. Hoe mooi 
zou het zijn als uw naam bij 
één van de hindernissen op 
het parcours hangt! 

Met sportieve groet,  
Maaike Hornstra

Hallo beste lezers. Sport verbroederd las ik ooit 
ergens. Na jaren van motorsport raakte ik via een 
hardloopgroepje en Peter Bakker min of verslingerd 
aan het Survivalrun parcours. In 2011 mijn eerste 
Bikkelrun voltooid en het jaar daarna lid geworden van 
de vereniging in Leeuwarden. Heerlijk om te trainen 
en tijdens de opbouw van de volgende Bikkelrun als 
manusje-van-alles steeds meer betrokken geraakt bij 
het organiseren!

Het stukje verbroedering zit ook zo mooi in het 
verbinden van partijen die elkaar aanvullen. Dit zie ik 
ook gebeuren tijdens de bouwweek voorafgaand aan 
de Bikkelrun, verbinden, saamhorigheid, sportiviteit 
en de hartverwarmende reacties van deelnemers en 
vrijwilligers! Daar krijgen we energie van.

De sponsorcommissie had een vacature en zodoende 
ben ik vanaf 2014 begonnen met het deels regelen 
en aanvragen van materialen die nodig zijn voor de 
opbouw van de Bikkelrun. Van verreiker tot ductape, 
steigermateriaal tot piketpaal en balkentransport tot 
sponsordoek. Zo sluit ik regelmatig aan bij een overleg 
van de gezamenlijke commissies om alle puzzelstukjes 
alvast te passen om verrassingen in de bouwweek te 
voorkomen !

Bij de vereniging vind ik het leuk om te helpen in 
de Bouwploeg om de hindernissen op het terrein 
veilig te houden en andere werkzaamheden. Sinds 
2019 assisteer ik bij de volwassen training en vanaf 
vorig jaar neem ik de volwassen beginners voor mijn 
rekening.  

Ook deze editie zullen wij als sponsorcommissie 
er weer wat moois van maken. We zijn trots op de 
bedrijven die ons steunen en hopen op een fijne 28e 
editie van de Bikkelrun.

Uilke Wind
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radio en tv, vaak met spectaculaire foto’s. Daarmee 
uw bedrijf profilerend met een topevenement met 
kernwoorden en -waarden als buitensport, sportief, 
voor jong en oud, volharding, grensverleggend en 
uitdaging. Bikkels!

Namens alle vrijwilligers en deelnemers hoop ik dat 
ook u deze uitdaging met ons wilt aangaan en wij op 
uw steun mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij 
ook dit jaar weer dit topevenement neerzetten, een 
uitdagend parcours inrichten en het inschrijfgeld laag 
houden zodat deelname, met name ook voor de jeugd, 
laagdrempelig blijft.

In deze sponsorbrochure vindt u verschillende 
suggesties voor sponsoring. Maatwerk al dan niet 
in ‘natura’ is vanzelfsprekend ook mogelijk. De 
sponsorcommissie bespreekt graag uw wensen.

Ik nodig u uit om deze sponsorbrochure door te lezen 
en spreek de hoop uit dat u uw bedrijf wilt verbinden 
aan de 28e editie van de Bikkel Survivalrun.
Graag verwelkom ik u op 2 oktober om samen met 
u en de deelnemers van dit unieke evenement te 
genieten.

Wijnand Jager



Je moet ervan houden: ploeteren door de modder, 
afmattend hardloopwerk en veel uitdagend klim- 
en klauterwerk met het gevaar van een nat pak.
Toch is er een groeiend aantal mensen dat graag een 
survivalrun doet. Als je niet bang bent om vies te 
worden en wel houdt van een beetje afzien, dan hoor 
jij daar misschien ook wel bij. In een strijd tegen de 
elementen (water, kou, wind) leg je hardlopend een 
parcours af door bossen, velden, weiland en water. 
Onderweg kom je veel hindernissen tegen waar 
flink wat klimwerk voor nodig is. Ook zul je soms 
enkele speciale opdrachten uit moeten voeren zoals 
houthakken of boogschieten. 

Trainingsgroepen en wedstrijdcircuit 
De survivalsport heeft een landelijke organisatie, de 
Survivalrun Bond, en kent vele trainingsgroepen. 
Je kunt het hele jaar meedoen aan circa 20 à 30 
survivalrunwedstrijden (runs). Daarvan tellen er 
ongeveer 8 mee in een wedstrijdcircuit. Je kunt 
individueel, als duo of als viertal deelnemen. 

Pure sport 
Het is een pure sport die niet alleen je atletisch 
vermogen en conditie enorm ontwikkelt, maar ook je 
mentale weerbaarheid vergroot. Maar pas op, als dit 
virus je te pakken krijgt, dan laat het je niet meer los! 

Hoe begin je ermee? 
Je kunt het beste beginnen bij een officiële 
survivaltrainingsgroep bij jou in de buurt, die 
aangesloten is bij de Survivalrunbond Nederland. 

Je volgt dan training op een gekeurd parcours van 
deskundige trainers, zodat je veilig en slim traint. Het 
is altijd mogelijk een paar keer op proef mee te doen. 
Je kunt dan zelf ervaren of de sport en de sfeer je 
aanspreken. 

Wat heb je nodig? 
Een loopbroek (tight) die isoleert en een goede 
pasvorm heeft, is heel belangrijk. Want niks is zo 
vervelend als een broek die op je knieën hangt als je 
uit een sloot komt. Sokken tot over de enkel onder 
de broek (ter bescherming van de enkels), shirt in de 
broek met daaronder in de koudere maanden een 
thermoshirt. Verder zijn goede (veldcross) schoenen 
met een grove zool (een soort noppen) onmisbaar. 
Hiermee blijft de modder niet onder je schoenen 
hangen en valt er uit tijdens het lopen. De noppen 
geven je bovendien meer grip op het onverharde 
parcour en bijvoorbeeld op schuine slootkanten. 

Trainingsmogelijkheden 
In Leeuwarden kun je voor kennismaking met de  
sport en training terecht bij Survivalvereniging 
Leeuwarden. www.survivalverenigingleeuwarden.nl 

Meer informatie over survivalruns en trainings-
mogelijkheden in andere regio’s vind je op de site van 
Survivalbond Nederland. www.survivalrunbond.nl

Naast het vele vrijwilligerswerk (5000 opbouw uren 
en 350 vrijwilligers op 1 dag) is er ook veel materiaal 
en materieel nodig om de run mogelijk te maken. 
Hieronder een overzicht waaraan u bijdraagt.

Survivalrun: 
strijd tegen de elementen 
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Foto: Berber Bonnema
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Wat is uw bijdrage?

800
bananen

800
lunch-
pakketjes

2000 
bekertjes en
120
liter koffie

294
sjorbanden

100
fietsbordjes

2000 meter
belinting

100 
autobanden

93
prijzen

250 
dranghekken 

257
balken

10
Dixies

23
netten

4000 meter
touw
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Bikkelrun 2021 Foto’s: Berber Bonnema



“Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren 
van de Bikkel Survivalrun? Wat is er voor nodig aan 
personen, materiaal, materieel en financiën?”

Deze vragen stellen mensen wel eens aan mij en 
ik zal proberen om jullie een beeld te geven van 
de gigantische operatie die we ieder jaar weer 
organiseren. 

In principe geeft Survival Vereniging Leeuwarden 
(SVL) Stichting Survival Friesland (SSF) opdracht om 
de Bikkelrun te organiseren. Binnen SSF is er een drie-
koppig bestuur en werken we met zeven commissies. 
Sponsor-, PR-, Start/finish-, Verzorging-, Website-, 
Vrijwilligers- en de Parcourscommissie. In totaal 
bemenst door 20 personen.

Sponsorcommissie
Zonder financiën wordt het moeilijk een run te orga-
niseren. Elk jaar weer veel werk voor de sponsorcom-
missie. Hiervoor moeten gesprekken worden gevoerd, 
bezoeken worden afgelegd, een sponsorbrochure 
in elkaar worden gezet, vlaggen en sponsordoeken 
worden geplaatst.

Pr-commissie 
We willen graag dat de iedereen weet dat er een 
prachtig evenement wordt gehouden in hun omge-
ving. En dat het genieten is van de strijd die geleverd 
wordt door jeugd vanaf 7 jaar tot en met ouderen 
die hun pensioen al hebben. De PR-commissie zorgt 
ervoor dat de pers/media worden geïnformeerd en op 
de hoogte worden gehouden gedurende de voorberei-
ding, tijdens en na de survivalrun. Ook social media 
is tegenwoordig onmisbaar voor een evenement en 
wordt ook door deze commissie verzorgd.

Start/finish commissie
Deze commissie zorgt ervoor dat alle deelnemers in 
de goede startgroepen terechtkomen. Ze maken een 
plan voor de inrichting van de start/finish locatie, 
informatie voor speaker Harm Noor, het oproepen 
van de deelnemers voor de start, het lossen van het 
startschot, het opbouwen van de geluidsinstallatie en 
tijdregistratie en het verzorgen van de uitslagen. 

Verzorgingscommissie
Alle deelnemers moeten kunnen rekenen op een paar 
verzorgingspunten onderweg en bij de finish, alwaar 
ze hun energievoorraad kunnen aanvullen middels 
sportdrank, bananen, sinaasappel of bouillonsoepje. En 
wat nog belangrijker is, is om al onze vrijwilligers die de 
hele dag in touw zijn goed te verzorgen. Ze krijgen alle-
maal een lunchbox mee en worden regelmatig voorzien 
van koffie/thee en soep. Tijdens de opbouw, de hele 
week voorafgaand aan de run, is deze ook actief om de 
inwendige mens van de bouwers te verzorgen.
 
Websitecommissie
Voor-, tijdens- en na de run wordt de Websitecom-
missie bestookt met vragen van deelnemers over de 
organisatie; het kunnen overnemen van een startplek, 
afmeldingen, douchegelegenheid, etc. Daarnaast 
zorgen ze er ook voor dat de website actueel blijft en 
alle info voor de deelnemers en de vrijwilligers betref-
fende run op de juiste plek staat en goed is te vinden. 
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De organisatie van 
de Bikkel Survivalrun 

One Rijpkema en Henk Postma van Technieker

Vrijwilligerscommissie
Zonder vrijwilligers, geen run. De vrijwilligerscom-
missie heeft de opdracht om ervoor zorgen dat er 
gedurende de run 350 vrijwilligers ingezet kunnen 
worden om de run naar behoren te laten verlopen. 
Dat betekent dat er voortdurend mensen en scholen 
benaderd moeten worden om zich aan te melden als 
vrijwilliger. Wij hebben sinds enkele jaren ook onze 
leden verplicht om een vrijwilliger aan te leveren en 
zonodig zelf vrijwilliger te zijn, anders lukt het helaas 
niet om een run te organiseren. Op de dag zelf moeten 
alle vrijwilligers over het gehele parcours op tijd en op 
de juiste plek gepositioneerd en geïnstrueerd worden.

Parcourscommissie
In maart wordt er begonnen met de eerste voorbe-
reidingen. Ook is er dan een eerste schouw van het 
parcours. We stellen dan de vragen: staan alle bomen 
er nog (we weten nu al dat we in de komende editie 
de 11-Stedenhindernis moeten verplaatsen, omdat 
alle bomen gerooid zijn), welke hindernissen moeten 
we aanpassen of moeten er nieuwe gebouwd worden. 
Welk materiaal hebben we daarvoor nodig, moet het 
parcours omgelegd worden, moeten we materieel 
inhuren, welke hindernistekeningen moeten worden 
aangepast of moeten nieuw ingetekend worden. Er 
zijn vele vergaderen nodig naar de week de vooraf-
gaand aan de run. 

Wij zijn de enige Survivalorganisatie in Nederland die 
in één week tijd de gehele run opbouwt. Dat betekent 
een strakke organisatie en planning qua logistiek en 
bemanning. We moeten er voor zorgen dat er genoeg 
mensen zijn die goed kunnen knopen en bouwen.  
Er gaat wordt bij het opbouwen een enorme partij 
materiaal gebruikt. Om een indruk te geven wat er 
vorig jaar nodig was: 257 palen, 4000 meter touw,  
294 sjorbanden, 23 netten, 100 autobanden.

Zodra de laatste startgroep is weggeschoten, begint de 
eerste groep mensen om de hindernissen af te breken. 
Het streven is altijd om alle hindernissen dezelfde dag 
nog afgebroken en opgeruimd te hebben voor 20.00 
uur ‘s avonds. De praktijk wijst uit dat er maandags 
nog een groep de hele dag bezig is om alles in de 
opslag te ordenen, waarna er nog enkele zaterdagen 
volgen voor onderhoud en herstel van alle gebruikte 
materialen. Na de run volgt er voor alle ‘afbrekers’ 
een welverdiende warme maaltijd en kan er nog even 
nagepraat worden. De meesten maken het niet al te 
laat, want het was een lange dag...

 
Zo ziet je maar, er moet heel veel gebeuren om voor 
één dag de Groene Ster te laten bruisen van activiteit 
en heel veel sporters blij maken met een prachtige 
run. Gelukkig hebben we een ijzersterk en gemoti-
veerd team die elk jaar weer een prachtige survivalrun 
neerzet. Ook zijn we erg dankbaar voor de bijdrage van  
de sponsoren, in wat voor vorm ook. Uiteindelijk zien 
we aan het eind van de dag zo’n 1500 moegestreden 
sporters weer met een glimlach naar huis gaan en daar 
doe je uiteindelijk voor.

Sportgroet Peter Bakker

Doet u ook mee om dit 
samen mogelijk te maken?
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Aanbod voor sponsors 
Bikkel Survivalrun 2022

Deelnemers dienen zichzelf aan te melden via de button ‘Inschrijven’ op bikkelrun.nl vóór 28 augustus 2022. 
Voor bepaalde afstanden is licentie- of Survivalrun Bond lidmaatschap vereist.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De afspraken over een pakket zijn altijd in overleg met de sponsorcommissie. 
Zo is het mogelijk om een pakket op maat samen te stellen. Wij bespreken graag uw wensen en de mogelijkheden.

Technieker is dé club voor gedreven mensen met 
passie voor techniek.

Door onze technische en inhoudelijke kennis 
verbinden wij gedreven technici op MBO, HBO 
en WO niveau aan aansprekende opdrachtgevers 
met specialisatie binnen de elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde en procestechniek.

We hebben jarenlange ervaring binnen het werven, 
selecteren en detacheren van Technici in Noord-
Nederland en daardoor en groot netwerk.

Technieker staat voor een persoonlijke aanpak, 
flexibiliteit, transparantie, lange termijn relaties, 
goed werkgeverschap en vooral passie voor mens en 
techniek!

Wij besteden continu aandacht aan onze professionals. 
Wij vinden dat privé en zakelijk onlosmakelijk met 
elkaar in verband staan. Wij geloven dat als die twee in 
balans zijn, medewerkers langer gelukkig zijn. 

Sport zien we als een belangrijk onderdeel daarin. We 
vinden het leuk om regelmatig sportclinics te geven en 
dragen gezondheid en vitaliteit een warm hart toe. De 
bikkelrun is een prachtig evenement en we zijn trots 
dat we net als vorig jaar weer hoofdsponsor zijn!

Technieker
detachering | 
werving & selectie

Interview met de hoofdsponsor

Logo en linkvermelding op www.bikkelrun.nl

Logo op aankondigingsposter (verspreiding  
winkels, sportlocaties, scholen, horeca, etc) 

Logo op achterzijde parcourskaart voor deelnemers, 
supporters en publiek

Promotiemateriaal in deelnemerstas

Vlag met logo langs route op dranghek  
(productie door SSF)

Vlag met logo langs route 
(max. 2, productie door SSF)

Logo op banieren door SSF te plaatsen op goede 
zichtplaats

Logo op achterzijde deelnemersshirt

Logo op sponsordoek eindhindernis, voorzijde

Logo op sponsordoek eindhindernis, bovenin, groot

Voorbereidingstraject bestaande uit 5 trainingen,
max. 10 personen

Max. 5 startbewijzen voor de Bikkel Survivalrun, 
afstand naar keuze

Pakket A  Pakket B Pakket C Clinic &  
   deelname run 
 € 300,-  € 750,- € 1500,- € 350,- 
    
x x x 
 
x x x  

x x x  

x x x  

x    

 x x 
   

 x x  
  

 x x  

 x   

  x  
    
   x 

   x 

Aanvullende opties: 

Adopteer een hindernis   €200,-
(logo op sponsordoek bij hindernis)

Vermelding social media   € 100,-
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