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Het avontuur tegemoet

Gefeliciteerd! Jij gaat dit jaar een 
geweldig avontuur tegemoet, door als 
vrijwilliger mee te gaan met Giro di KiKa. 
Eind juni gaan wij met meer dan 150 
deelnemers, 80 ploegbegeleiders en 
80 fantastische vrijwilligers richting Italië 
voor de vierde editie van Giro di KiKa.

Giro di KiKa combineert twee prachtige 
zaken: deelnemers, vrijwilligers en 
ploegbegeleiders verleggen hun eigen 
grenzen om zo zoveel mogelijk geld op 
te halen voor Stichting Kinderen 
Kankervrij.
De afgelopen jaren is Giro di KiKa 
uitgegroeid tot een succesvol 
evenement, Dat succes is voor een 
groot deel tot stand gekomen door de 
geweldige inzet van vrijwilligers!

In dit handboek staat informatie over 
Giro di KiKa, wat je te wachten staat 
tijdens de week in Italië en welke teams 
er zijn. In aanloop van Giro di KiKa 
ontvang je nog specifieke informatie 
zoals de telefoonnummers en 
emailadressen van jouw team.

Tot in Italië!

Saluti,

Ivo & Joris

In de tussentijd nog vragen? 
Bel of mail ons gerust!
088-3665421
info@girodikika.nl



Algemene info Giro di KiKa

Van 25 juni tot en met 30 juni 2017 vindt 
de vierde editie van Giro di KiKa plaats. 
De totale opbrengst van de eerste 3 
edities is ruim € 1.250.000,- voor 
Stichting Kinderen Kankervrij. 

In 6 dagen fietsen de deelnemers een 
ronde in Noord-Italië over de mooiste 
wegen van Europa en leveren een 
topprestatie. 

Een week Giro di KiKa zal heel erg 
afwijken van een normale week. Zo 
wordt elke dag het ‘Villaggio di KiKa’ 
afgebroken en weer opgebouwd op de 
volgende camping, waar wij met z’n 
allen slapen. Ook ontbijten en 
avondeten met ruim 330 mensen is niet 
iets wat je elke week doet. 

Wij verblijven in Noord-Italië, wat kan 
betekenen dat de ene dag het 
ontzettend warm is en de volgende 
avond het erg fris kan zijn. Hou hier 
rekening mee! Neem voldoende warme 
kleding mee en vergeet ook niet om 
een wat dikkere slaapzak in te pakken. 

Iedereen draagt bij aan het succes van 
Giro di KiKa; de deelnemers, de 
begeleiders en natuurlijk jij! 



Vrijwilligersinformatie

Om Giro di KiKa elke dag weer tot een succes te maken, zijn er een 
heleboel zaken die moeten gebeuren. Zo wordt er elke dag gekookt 
voor ruim 330 mensen, worden de checkpoints bemand en zal 
iedereen zijn plekje op de camping moeten krijgen. 

Om dit georganiseerd te laten verlopen heeft ieder team  zijn eigen 
taak. De eerste dagen zal je waarschijnlijk nog even moeten aftasten 
hoe je het beste jouw taak kan uitvoeren, maar binnen de kortste keren 
zal Giro di KiKa een geoliede machine zijn!

Lees je de taakomschrijvingen dan ook goed door, zo ben je 
voorbereid op wat je te wachten staat. Heb je nog vragen, bel dan 
gerust met Ivo of Joris!
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Registratieteam Ontbijtteam

Het ontbijtteam zorgt ervoor dat er elke ochtend (vanaf de eerste dag 
dat er gefietst wordt) een lekker en voedzaam ontbijt klaarstaat voor 
alle deelnemers, begeleiders en vrijwilligers. Zij staan elke ochtend 
extra vroeg op om te zorgen dat iedereen de dag goed kan beginnen. 
Ook worden er de avond van tevoren al de nodige voorbereidingen 
getro�en. Overdag is dit team vrij, dus alle tijd om te genieten van het 
prachtige landschap en de pittoreske dorpjes!

Ontbijtteam



De vrijwilligers van het registratieteam zorgen ervoor dat alle 
deelnemers elke ochtend bij de start en ‘s middags bij de finish worden 
geregistreerd. Zo weten we zeker dat iedereen weer veilig op de 
camping aangekomen is.. Ook zorgen zij voor aankleding bij de finish, 
zodat de deelnemers elke dag een groots onthaal krijgen. Dus als je ‘s 
middags niets te doen hebt, is het zeker de moeite waard om daar de 
deelnemers binnen te juichen!

Registratieteam



Het kamp is niet op te bouwen zonder dat alle materialen op tijd ter 
plekke zijn. Het transportteam vertrekt elke ochtend als het kamp is 
afgebroken en rijdt zo snel mogelijk naar de volgende camping om te 
zorgen dat het kamp weer kan worden opgebouwd.
De taak om grote Citytrailers, Tautliners en bakwagens de bergen over 
te sturen is geen makkelijke, maar dit team krijgt het voor elkaar!

Transportteam

Elke dag wordt er een volledig kamp afgebroken en de volgende 
ochtend weer opgebouwd. Van de tenten waar wij allemaal in kunnen 
eten, tot de volledig professionele keuken, het bouwteam zorgt ervoor 
dat alles op de goede plek staat. Dit team heeft geen lichte taak, maar 
elke dag een volledig ‘Villagio di KiKa’ opbouwen geeft wel ongelofelijk 
veel voldoening!

Bouwteam



De deelnemers worden onderweg ondersteund op de checkpoints. 
Hier is eten en drinken te vinden, om reserves weer aan te vullen. 
Bovendien wordt hier ook geregistreerd wie er is langsgekomen, zodat 
er niemand op de route achterblijft. Het team van checkpoint 1 gaat als 
een van de eerst ‘s ochtends weg om het checkpoint op te bouwen, het 
2e checkpointteam vertrekt wat later, maar komt daarentegen pas weer 
later op de camping aan.

Checkpointteam

Het routebegeleidingsteam verkent de route dagelijks, peilt eventuele 
rondleiding uit en waakt over de veiligheid van deelnemers, 
ploegbegeleiders en andere weggebruiker. De bezemwagens zijn ook 
onderdeel van het team. Samen zorgen zij dat iedereen veilig op de 
volgende camping komt..

Routebegeleidingsteam



De familiecampings van Giro di KiKa zijn niet altijd heel groot en  
moeten daarom e�ciënt ingericht worden. Het verkeersteam begeleidt 
iedereen die aankomt op de camping naar zijn of haar plaats, waardoor 
er ook voor de laatste binnenkomers een plekje is. 
Een hele belangrijke taak, want zonder dit team kan het kamp niet 
worden opgebouwd!

Verkeersteam

Niet iedere deelnemer heeft eigen begeleiders mee, het Tutto 
Solo-team staat met extra verzorging klaar voor de Tutto Solo-rijders! ‘s 
Ochtends zorgen zij dat bagage  en tenten van deze deelnemers 
worden ingeladen in de vrachtwagens. Overdag ondersteunen zij de 
deelnemers en zorgen zij dat alle bagage en tenten weer keurig klaar 
staan op de volgende camping. Kortom een enthousiast team, dat 
ervoor zorgt dat de Tutto Solo-deelnemers dezelfde fantastische 
ondersteuning krijgen als de deelnemers met teambegeleiding. 

Tutto Solo team



Een ongeluk zit in een klein hoekje en om te assisteren bij medische 
problemen is het EHBO-team aanwezig. Deze professionals beschikken 
over de juiste apparatuur, ambulances en de benodigde papieren om 
medische ondersteuning te bieden. Het EHBO-team zorgt ervoor dat 
we minder a�ankelijk zijn van lokale diensten, waardoor eerste hulp 
eerder verleend kan worden!

EHBO-team

Van 6 dagen fietsen, over hoge bergen, krijg je vermoeide benen. Daar 
is helaas nog geen remedie tegen, maar om het toch wat dragelijker te 
maken verzorgen de masseurs en fysiotherapeuten de deelnemers. 
Ook bij blessures kunnen zij bij dit team terecht. Het massageteam is te 
vinden op de checkpointsen in de mobiele massagestudio in ‘Villaggio 
di KiKa’. 

Masageteam



Giro di KiKa vraagt veel van een fiets. De professionele mecaniciens 
van Rijwielpaleis Bilthoven repareren onderweg en op de camping de 
fietsen van de deelnemers. Vaak zijn zij nog tot laat in de avond bezig 
met het repareren van het materiaal waardoor zij menig deelnemer 
redden van een onverwacht, ongewild vroegtijdig einde van Giro di 
KiKa. 

Mecaniciens

Een week om nooit te vergeten. De herinneringen aan een fantastische 
week blijven zeker helder met de beelden die het mediateam 
onderweg maakt. Huisfotograaf Eppo Karsijns maakt de mooiste foto’ s 
terwijl de filmploeg dagelijks een dagfilm presenteert in het 
avondprogramma. Een mix van beelden van deelnemers, de prachtige 
natuur en natuurlijk de vrijwilligers zorgen voor beelden die je zorgen 
voor een tastbare herinnering.

Mediateam



Elke dag koken voor 330 mensen, dat is geen makkelijke opgave. 
Maar vele handen maken licht werk en daarom is dit een van de 
grootste teams onder de vrijwilligers. Vanaf 3u ‘s middags is dit team 
onder begeleiding van wielerkok Ben van Beurten in de weer om een 
voedzame maaltijd te verzorgen. Tijdens het diner zorgen zij dat het 
bu�et soepel verloopt en na afloop helpen zij met het opruimen en 
schoonmaken van het keukengerei. 

Dinerteam

Elke middag en avond kun je bij het barteam een verfrissend drankje 
halen. De bar is altijd dichtbij de finish, waardoor het daar extra gezellig 
wordt. Kom gerust eens langs aan de bar, de opbrengst gaat tenslotte 
naar KiKa!

Barteam







VEEL GESTELDE VRAGEN

Moet ik geld ophalen als ik vrijwilliger ben?
Nee dat hóeft niet. Wij zijn heel erg blij dat je meehelpt om Giro di KiKa tot 
een groot succes te maken. Je mág natuurlijk wel geld ophalen, dat kan het 
makkelijkste via jouw eigen sponsorpagina die je kan vinden op de 
website.

Hoe kom ik in Italië?
Iedere vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om op de startlocatie te komen. Je 
kan zelf naar Italië rijden, of samen met andere vrijwilligers. Je kan met hen 
in contact komen via de speciale Giro di KiKa-carpoolgroep op Facebook, 
of natuurlijk op de bijeenkomsten.

Hoe kom ik van camping naar camping in Italië?
Dit spreek je af met jouw team. Als bekend is wie de coördinator van jouw 
team is, zal deze inventariseren hoe iedereen naar Italië komt en bekijken 
hoe dit het beste kan worden ingedeeld.

Hoe overnachten de vrijwilligers?
Net als de deelnemers en begeleiders overnacht je op de Giro di KiKa 
campings. Voor iedereen wordt een plekje gereserveerd, ook als je (door je 
taken) later op de camping bent.

Aan wie kan ik het beste mijn vragen stellen?
Als je met vragen zit, ga je eerst naar de teamcoördinator. Als hij of zij er 
dan niet uitkomt, dan gaat hij/zij naar de organisatie. 



Mag ik wisselen van taken met een andere vrijwilliger?
Om duidelijkheid voor iedereen te creëren is het niet toegestaan om 
zonder overleg te wisselen van taken met een andere vrijwilliger.

Ben ik verzekerd tijdens Giro di KiKa?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. 
De organisatie van Giro di KiKa heeft een evenementenverzekering, maar 
zorg zelf ook zeker voor een reisverzekering! <en dit dus even 
checken>Voor alle vrijwilligers is er een ongevallenverzekering afgesloten. 
Ook is er een schadeverzekering afgesloten, maar die is enkel geldig bij 
schade aan materiaal van derden en dus niet onderling. Het is aan te raden 
om zelf een reisverzekering af te sluiten.

Wat kan ik doen als mijn taak erop zit?
Mocht jouw taak klaar zijn dan kan je altijd kijken of er andere vrijwilligers 
hulp nodig hebben. Samen maken wij er een geweldige week van en vele 
handen maken licht werk. 

Moet ik bepaalde kleding aan?
Voor bijna alle taken kan je gewoon je eigen kleding aan. Mocht dat anders 
zijn, dan hoor je dat van ons. Je krijgt wel een mooi en uniek Giro di 
KiKa-vrijwilligersshirt! 

Wat moet ik echt niet vergeten?
Telefoon (+oplader), paspoort, verzekeringspas, kleding voor warm en koud 
weer, een dikke slaapzak en een bord en bestek (geen wegwerp)! Je krijgt 
voor het evenement nog een paklijst van ons.

Mag ik zelf ook fietsen tijdens Giro di KiKa?
Het is niet toegestaan om te fietsen tijdens het evenement in Italië. 
Allereerst vanwege de veiligheid. Het is voor ons onmogelijk om een 
peloton waarvan we de exacte omvang niet kennen in de gaten te houden. 
Wil jij fietsen voor KiKa dan kun je je altijd inschrijven voor Giro di KiKa of 
Giro di Kika Edizione Olandese. Vanwege een aantal redenen, maar 
voornamelijk om het feit dat de deelnemers lange tijd zich hebben 
ingespannen om geld op te halen en zij er aanstoot aan kunnen nemen als 
er anderen gaan fietsen die dit niet hebben gedaan. 



Giro di KiKa draagt bij aan de doelstelling van KiKa KiKa streeft naar 95% 
genezing van alle kinderen met kanker. Giro di KiKa heeft in de afgelopen 3 
edities ruim 1.350.000 euro opgehaald. De opbrengst van Giro di KiKa gaat 
naar Stichting Kinderen Kankervrij. Zij gebruikt het geld voor 
wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden en medicijnen voor 
kinderen met kanker. Dat onderzoek wordt vanaf 2018 gedaan in het 
nieuwe Prinses Maximá Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Jouw 
inzet is een belangrijke bijdrage in het succes van Giro di KiKa en daarmee 
het doel van Stichting Kinderen Kankervrij.


