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Wat een mooi concept!

De Aers Energy tour wat een leuk concept! Emissie vrij toeren door ons mooie Zeeuws-Vlaanderen.

Dwars door onze prachtige polders naar het hart van de industriële Kanaalzone, waar bedrijven als Dow en Yara de 
skyline bepalen. En dat maakt deze tour extra bijzonder. 

Zero-emissie en de hele energietransitie staat nergens zo hoog op de agenda als in de Kanaalzone. 

Wist u dat ons grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port goed is voor 100.000 arbeidsplaatsen en met een 
toegevoegde waarde van 12,5 miljard de 3de grootste haven is binnen Europa?

Internationale groeipotentie energietransitie: Aanlanding wind op zee, 34% van de Nederlandse 
waterstofbehoefte, investeringen in waterstofproductie, elektrificeren van industrie en CO2reductie en –opslag.

Niet alleen onze omgeving is in transitie. Ook onze eigen organisatie is volop in verandering op weg naar een 
schone en duurzame gemeente. Ontwikkelingen als snel laadstations en initiatieven op het gebied van 
waterstofinfrastructuur. Neem onderweg ook eens een kijkje bij één van de vele zonneparken. Misschien wel het 
grootste opgestelde vermogen van Zeeland. Energie die veelal lokaal wordt afgenomen.

Wethouder Jurgen Vervaet en ikzelf kijken enorm uit naar onze deelname aan de rally. Als gemeente ondersteunen 
we graag dit initiatief en nemen er met veel plezier deel aan. Naar verwachting ook een mooie gelegenheid tot 
netwerken.

Geniet u bovenal van de rust, de ruimte en de rijke cultuur. Laat u betoveren door de prachtige Zeeuwse natuur, de 
uitgestrekte landschappen en de polderwegen. Wij wensen u een behouden rit en een onvergetelijke Rally.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Laszlo van de Voorde en Jurgen Vervaet
Wethouders gemeente Terneuzen
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Ben jij klaar voor een mooie rit?

Het begon toen een neef mij vroeg: 

“Waarom laat je die stadse H2 rijders niet eens ontdekken hoe mooi Zeeuws Vlaanderen 
is?”

Ik mag dan weg zijn uit Zeeuws Vlaanderen, je krijgt Zeeuws Vlaanderen echter niet weg uit 
mij. De geur van de Noordzee, over ‘de zee’ naar de overkant staren, de uitgestrekte akkers, 
de landweggetjes tussendoor, de kreekjes, maar ook: de fabrieken bij Sluiskil en natuurlijk 
Dow. En hoeveel toprestaurants zijn er in deze kleine strook van Nederland wel niet 
gevestigd?

Aan bedrijvigheid en aan ambities is er naast het landschap en de volksaard genoeg om 
trots op te zijn. In het verleden nam ik al graag mijn vriendenkring mee naar Zeeuws 
Vlaanderen. Sterker nog: ik liet ze met de hand uien oogsten. De aarde in je handen, zweten 
in de zon en met een zak geurige uien naar huis die je aan een prachtig weekend 
herinnerden.

Het idee nam al snel een vlucht toen Aers zich meldde als hoofsponsor en met de inzet van 
Sjaak Koole (opgegroeid in Hoek) die een livestream verzorgt. 

Ik wens alle deelnemers en betrokkenen een mooie tour door dit prachtige stukje 
Nederland toe!

Zoals elke toertocht geldt: bereid je goed voor en lees dit Rulebook grondig door, van voor 
naar achter en weer terug!

Arjan de Putter, directeur Fast Concepts



Ons doel
Een mooie dag waarop je samen
geniet van elkaar, de rit, de 
omgeving en leuke plekken en 
weetjes ontdekt van Zeeuws
Vlaanderen



Hoe werkt het?

Voorbereiden
• Ga naar Aers Energy Tour (elektricitijdrit.nl)

• Maak vooraf een routeplan

• Installeer de ElektriciTijdrit / TrackMe-app op je 
telefoon:

• https://elektricitijdrit.nl/nl/app (vanaf de 
telefoon)

• Je ontvangt inloggegevens van de organisatie.

Tijdens de rally
Met de app kun je:

• Naar het volgende routepunt navigeren (‘Tracking’)

• Punten claimen door een foto te maken (‘Rally’)

• Je score checken (‘Score’)

• Ontdekken waar de anderen rijden (‘Dashboard’ > 
Show event)

Op de website:

• Zie je de eigen route en die van anderen

• Zie je in de tijdlijn alle foto’s terug

• Zie je de scores

* Lees hoofdstuk ‘ElektriciTijdrit-app’ voor meer details

https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour
https://elektricitijdrit.nl/nl/app


Hoe kun je 
punten
verdienen?

• 1 punt per gereden kilometer
• X punten per goed uitgevoerde opdracht

Houd je niet van competitie? 
Laat de punten lekker voor wat ze zijn en concentreer je op de navigatie 
en geniet van de omgeving. Je ontdekt de mooiste plekjes!



Bereid je goed voor…

• Bekijk alle opdrachten vooraf: Aers Energy Tour (elektricitijdrit.nl)

• Kies je eigen route!

• Zorg dat je op tijd weer terug bent: rijd vanaf 14:15 weer 
richting de finish.

• Voorkom een lege batterij van je telefoon en denk aan 
USB-kabels en power banks

https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour


Speciale 
Highlights

Pootje baden 
in de 
Noordzee 
+250 punten 
(max 1 keer per team)

Start en 
finish:
Aers Energy 
Aardenburg

Jouw vlieger 
hoog in de 
lucht +250 
punten 
(max 1 keer per team)

Foto met Laadpaal 
Aers Energy:
25 punten per 
zichtbare laadpaal
(max 1 keer per 
team)



Creative Challenge
De Creative Challenge draait om onze doelstelling:

De schoonheid van Zeeuws Vlaanderen laten zien aan de hele wereld

Jouw Creative Challenge is om dat tot uiting te laten komen in jouw posts. Daar kun je flink wat punten mee 
verdienen:

Hoe doe je mee aan de Creative Challenge?

1. Post op Instagram

2. Gebruik #schoonzvl en vermeld de naam van je Equipe!

Category #1 #2 #3

Beste Foto 250 150 75

Beste Blog 250 150 75

Beste Video 250 150 75



Online te volgen! #schoonzvl

Via Youtube livestreaming kan een groot publiek 
meekijken en wordt men geïnformeerd over 
#schoonzvl. Denk aan interviews met de 
deelnemers, Interviews met partners of zelfs een 
motivational speech door een bekende 
Nederlander. 

Nodig jij je familie, relaties uit om mee te kijken 
op https://youtu.be/um-S1JsYddk (of 
https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-
tour ) ?

Via Zoom organiseren we halverweg een pubquiz
voor de deelnemers. Dat is een aparte link. Details 
op volgende bladzijde.

https://youtu.be/um-S1JsYddk
https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour
https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour


Pubquiz

Live quiz onderweg via Zoom

Onderweg ga je punten verdienen. Naast de opdrachten 
is er ook een online quiz. Die starten we om 13:00 via 
Zoom. Dit is de link: 
https://us02web.zoom.us/j/86706736305?pwd=d2NsVm
1GblFWQ1R2VVp4REhBdzViQT09 . 

Test deze vooraf op je telefoon of tablet. Meedoen kan 
via een browser of via de app van Zoom. Je hoeft geen 
login te hebben. Belangrijk is wel dat je ‘dekking’ hebt. 
Voor de veiligheid willen we ook dat je stilstaat. Doe dat 
op tijd en kijk of je ‘4G’ hebt. Dat mag op een Nederlands 
of Belgisch netwerk zijn 😊. En: we hebben nog een 
verrassing in petto. Succes!

Tip: zet je auto aan de kant 
en focus samen op de 
Pubquiz. Er zijn veel 

punten mee te verdienen!

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86706736305?pwd%3Dd2NsVm1GblFWQ1R2VVp4REhBdzViQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw03li1qopAtSuMw4R6YbTrY
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86706736305?pwd%3Dd2NsVm1GblFWQ1R2VVp4REhBdzViQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw03li1qopAtSuMw4R6YbTrY


Vang de VOS – en verdien 250 punten

Dat is een heel bijzondere deelnemer. De VOS start op een 
geheime locatie en heeft een geheime bestemming. Ook hoe 
de VOS er uit ziet is nog geheim.

Aan jou de taak om deze VOS te vangen. Dat doe je door een 
foto van jouw team samen met deze VOS via de 
ElektriciTijdrit-app te maken. 

Via Whatsapp worden er in de groep van de 
wedstrijdleiding tips gegeven over de locatie van deze VOS.

Maar let op: net als Reynaerd laat deze slimme VOS zich niet 
zo maar vangen…! Vang je de VOS?



Bonuspunten

Aan het eind van de Tour kennen we 
punten toe voor:
• Meest noordelijk bereikte locatie: 150 punten

• Meest oostelijk bereikte locatie: 150 punten

• Meest zuidelijk bereikte locatie: 150 punten

• Meest westelijk bereikte locatie: 150 punten

Als meerdere teams het meest extreme punt 
hebben bereikt worden de punten over deze teams 
verdeeld.



Strafpunten

Let op:
• Rij je meer dan 50 meter over de grens van 

Zeeuws Vlaanderen: 250 strafpunten

• Eerder dan 14:30 bij de finish: 250 strafpunten

• Eerder dan 14:45 bij de finish: 100 strafpunten

• Later dan 15:00 bij de finish: 25 strafpunten per 
minuut



Start

Programma
• 10:00 inloop

• 10:30 driver's briefing

• 11:00 start

• 13:00 pubquiz

• 15:00 finish en netwerkborrel

• 15:30 prijsuitreiking

• 16:00 einde

We kijken uit naar je komst!

Livestream:
• 10:00 inloop / interviews

• 13:00 onderweg /pubquiz

• 15:00 finish en 
prijsuitreiking

• 16:00 einde



Thema

Thema: Ontdek de 
schoonheid van Zeeuws 
Vlaanderen

• Wat vind je mooi?

• Waar ben je trots op?

• Waar geniet je van?

• Hoe is de sfeer?



Zoom altijd
naar het juiste
niveau op de 
website en in 
de app!



Track Me app

• Download instructies vind je op https://elektricitijdrit.nl/app

Belangrijk:

• Door het tracken kan je telefoon meer verbruiken dan normaal

• We raden aan om de batterijstatus regelmatig te controleren en 
indien nodig bij te laden

• Neem zekerheidshalve een oplaadkabel voor je toestel mee

Oefen vooraf met de app en check:

• Tracking aanzetten

• Foto/video maken

• Zichtbaarheid op  Van d'Ee tot Hontenisse (elektricitijdrit.nl)
(een test omgeving, hier mag je ‘spelen’)

Wifi: 
On

Bluetooth
: On

ChargeEnergy 
Saving: Off

Per team 1 iemand die trackt.
Geen inloggegevens ontvangen 

voor jouw team? 
Vraag ze aan via

info@elektricitijdrit.nl

https://elektricitijdrit.nl/app
https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/van-d-ee-tot-hontenisse


Track Me – gebruik

Log in 
met je username/

wachtwoord
Dashboard

Tracking: 
toont de landmarks

Zorg dat Tracking 
aan staat

Tik een tegel voor 
meer details. Tik 

op i voor alle 
details



Track Me – claim je punten

Kies een category
Tik op 

‘take photo/video’
Tik op ‘Use Photo’

Vertel wat je 
deed en tik op de 

pijl om te versturen
Bevestiging



Communicatie – Whatsapp

Een groot deel van de fun zit hem ook in de contacten onderweg met 
de andere deelnemers. Daarvoor hebben we een Whatsapp 
community.

Die heeft het volgende structuur:

• Aers Energy Tour 2023 – ontvang berichten van de wedstrijdleiding – Klik hier 
om lid te worden

• Deelnemers Aers Energy Tour 2023 – hier kan iedereen berichten plaatsen –
dit is voor interactie tussen alle deelnemers – klik hier om lid te worden

• Team app – deze is voor communicatie tussen je team en de wedstrijdleiding. 
Je ontvangt op 10 maart een uitnodiging voor deze groep.

Voel je vrij om ook je eigen achterban hiervoor uit te nodigen.

Wedstrijdleiding

Deelnemers 

https://chat.whatsapp.com/F0rN2FJgdZV3atJdDmfxg9
https://chat.whatsapp.com/F0rN2FJgdZV3atJdDmfxg9
https://chat.whatsapp.com/I0SmfXTaeJ4BoymSiks1wG
https://chat.whatsapp.com/F0rN2FJgdZV3atJdDmfxg9
https://chat.whatsapp.com/I0SmfXTaeJ4BoymSiks1wG
https://chat.whatsapp.com/F0rN2FJgdZV3atJdDmfxg9


Communicatie – #schoonzvl

• Technische vragen over:

• Je auto -> Bel de helpdesk van de fabrikant

• Laden -> Check je laadpas / provider

• ElektriciTijdrit/Track Me -> https://elektricitijdrit.nl/nl/contact/helpdesk

• Social media:

• Gebruik #schoonzvl op social media.

• Volg de Aers Energy Tour op:

• https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour

https://elektricitijdrit.nl/nl/contact/helpdesk
https://elektricitijdrit.nl/nl/e-vents/aers-energy-tour


Veiligheid

• Het is géén race

• Hou je aan de verkeersregels!

• Fysiek (vooraf)

• Slaap goed

• Eet goed

• Drink goed

• Aan boord

• De Navigator waakt over de chauffeur



Checklist

Veiligheid

Veiligheidsvest
Knipperlicht
Paspoort
Tankpassen
Bankpas
Geld

Communicatie

USB kabels
Laptop
Tablet
Smartphone

Roaming
Databundel

Camera
Power banks
Apps:
• ElektriciTijdrit 

/ Track Me

Strategie

Winning
strategy
Back up
strategy

Feel good

Favoriete muziek
Comfortabele kleren
Dekens
Kussen
Snoep
Fruit
Drankjes (water)
Energy Bars



Huishoudelijk – parkeren en opstellen start

Aankomst inloop:
• Parkeren op terrein achter

Opstellen voor de start
• 2 auto’s naast elkaar

Terugkomst finish
• Parkeren op terrein achter

Hal Aers Energy

Start / finish lijn

Openbare weg



Aanspreekpunt Organisatie
Arjan de Putter
arjan@fastconcepts.nl

+31 6 41 28 90 84



Met dank aan onze partners
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