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Elektrisch rijden voor het goede doel

Deelnemen?

Heb jij ook zin om deel te nemen aan deze unieke Charity Mobility Challenge? 
Schrijf je dan snel in! Bit.ly/charitymobilitychallenge
De deelnamekosten zijn € 245,- ex. BTW per equipe (minimaal 2 personen). 
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En wat krijg je daarvoor terug?

• Rallyschild
• Lunchpakket
• PR-mogelijkheden
• Een geweldige ervaring
• Een netwerk vol avontuurlijke deelnemers
• Een reis naar een land van jouw keuze
• Je steunt er een goed doel mee!

Spelregels

Alle equipes zijn nadrukkelijk verplicht zich 
aan de geldende verkeersregels te houden. 
Logisch, toch?
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Categorieën

Omdat het nogal wat uitmaakt in wat voor 
auto je rijdt, zijn er vijf verschillende 
klassementen:
1. Batterij  < 25 kWh
2. Batterij  25 – 35 kWh
3. Batterij  35 - 45 kWh
4. Batterij  > 45 kWh
5. FCEV  (Waterstof elektrisch)
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Je kunt ook strafpunten oplopen:

Hetzelfde laadpunt nogmaals gebruikt:  -50
Te laat terugkomen bij de finish:
Aankomst tussen 18:00 en 18:15:  -50
Aankomst tussen 18:15 en 18:30:  -150
Aankomst tussen 18:30 en 18:45:  -300 
Aankomst tussen 18:45 en 19:00:  -450 

Aankomst na 19:00: diskwalificatie

Daarnaast kun je bonuspunten verdienen 
voor het bezoeken van een landmark.

Hoe werkt het?

Op dinsdag 5 juni klinkt om 06:00 uur het 
startschot. Startlocatie is het Zwitsalterrein 
in Apeldoorn. De 25 equipes bepalen zélf hun 
route met hun elektrische auto. De opdracht: 
verdien zoveel mogelijk punten. 

Uiterlijk 18:00 uur moeten de EV’s weer terug 
zijn op het Zwitsalterrein.

Wie rijdt het efficiëntst?

Is efficiency een kwestie van zo hard mogelijk 
rijden? Tja. Harder rijden betekent een hoger 
verbruik. Dus langer laden. Het is ook iets 
anders dan zo zuinig mogelijk rijden, want 
dan maak je weer te weinig kilometers. 

Deze challenge draait om wie het slimst zijn 
routes plant, inspeelt op actuele verkeerssitu-
aties (files!) en het meest efficiënt rijdt.

Elektrisch rijden voor het goede doel

Elektrisch rijden is al lang geen uitdaging meer. Wat wél een uitdaging is? 
Je ritten goed plannen. Zeker als het gaat om een goed doel. Wie kan dat 
het beste? E-xpeditie.nl organiseert samen met Lammers Support Group 
een Charity Mobility Challenge. Rij in 12 uur zo veel mogelijk kilometers en 
haal daarmee zo veel mogelijk geld op voor de Stichting Present!

Hoe verdien je punten?

 Punten
Per kilometer:  1
Voor elke euro sponsorgeld:  1
Per laadbeurt:  25
Per bezocht land:  100
Het meest westelijke punt:  250
Het meest oostelijke punt:  250
Het meest noordelijke punt:  250
Het meest zuidelijke punt:  250
Het verst van Apeldoorn vandaan  500

Oeps. Er zijn ook strafpunten.

Dinsdag 05/06/2018

Spannend voor coureurs. En het publiek!

Deze Charity Mobility Challenge is niet alleen spannend voor de deelnemers, maar ook voor het 
publiek! Via www.elektricitijdrit.nl kun je de vorderingen van alle equipes live zien en volgen!

Sponsoring

Het is niet alleen spannend wie de meeste punten verdient. Eigenlijk is het nog véél spannen-
der welk team de meeste euro’s ophaalt voor de Stichting Present. Als makelaar in vrijwilli-
gerswerk biedt Stichting Present vrijwilligers de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats 
in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal 
isolement. Je rijdt dus voor een zaak die de moeite waard is om voor te winnen! 

Locatie Punten
Amsterdam, De Dam 50
Den Haag, Scheveningen 50
Groningen, Martinitoren 50
Cadzand-Bad, strand 250
Brussel, Atomium 200
Aken, de Dom 200
Münster, Domplatz 150
Maagdenburg, Magdebürger Reiter 300
Würzburg, Alte Mainbrücke 400
Chimay, abdij 400
Trier, Porta Nigra 400
Straatsburg, Europees Parlement 500
Parijs, Eiffeltoren 500

Kinderkamers

Armoede kent veel gezichten. Een veel voor-
komende, schrijnende situatie is de verwaar-
lozing van de woonomgeving van kinderen. 
In haar jubileumjaar wil Present Apeldoorn in 
minimaal 25 huizen kinderkamers opknappen 
zodat het weer fijn is om daar te zijn. 
We zoeken financiële middelen die het organi-
seren van deze projecten mogelijk maakt. En 
we zoeken vrijwilligers om in Apeldoorn één 
of enkele gezinnen te helpen..

Door mee te doen aan de Mobility Charity 
Challenge help je ons enorm! Laat je spon-
soren per kilometer en haal zoveel mogelijk 
sponsorgeld op. Help jij mee om 25 kinderka-
mers te realiseren?

De Landmarks

Ook leuk als je onderweg wat te zien hebt. 
Zeker als je daar óók nog eens extra punten 
mee kunt verdienen. Plan jij één of meer 
landmarks in? Dan vergroot je de kansen van 
jouw equipe!


