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Voorwoord 
Een biggenrace organiseren voor het goede doel, namelijk BIG Challenge is natuurlijk een goed 

initiatief. Maar dan… Het organiseren van een biggenrace is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het meest 

belangrijke is natuurlijk dat er niets mis gaat zodat de goede naam van BIG Challenge blijft bestaan. 

Kortom hoe maakt ik van mijn biggenrace een succes. 
 

Daarom presenteren wij vanuit BIG Challenge het biggenrace draaiboek. Na enkele weken van werk 

is er een draaiboek ontstaan dat uw vragen moet beantwoorden. Wij hopen dat u er veel aan heeft 

en dat uw biggenrace een groot succes mag worden. 
 

Namens BIG Challenge veel succes! 

Maart 2012 

Jeroen Maas
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1.  Inleiding 
BIG Challenge staat voor veehouderij tegen kanker. Varkenshouders, melkveehouders, dierenartsen, 

voeradviseurs, accountants, financieel adviseurs en onderzoekers uit Nederland en Duitsland zetten 

zich keihard in om een einde te maken aan de ellende en de onmacht die de ziekte kanker in onze 

maatschappij veroorzaakt. Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3 mensen en daarbij ook grote gevolgen 

heeft voor familieleden, vrienden en collega’s. 
 

BIG Challenge organiseerde in 2011, tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij, voor de 

eerste keer de biggenrace in de biggenbeloningsbaan. Het doel hierachter was en is om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker. Om in te haken op de actualiteiten 

waren de vier biggen die de hoofdrol speelden in de biggenrace genaamd Geer, Goor, René en 

Jeroen, ofwel de Toppers. Zoals het een echte Topper beaamt maakten deze vier biggen een hoop 

publiciteit. De vier Toppers stoven naar de overkant zodra de poortjes opengingen. Wat voor 

hilarische maar vooral positieve beelden zorgde. 
 

Gevolg van deze eerste biggenrace is dat meerdere BIG Challenge-fietsers en mensen uit de sector 

vragen naar de biggenrace. Deze positieve, hilarische en leuke vorm van geld inzamelen slaat aan bij 

de mensen en zorgt voor extra promotie en trots in de sector. De grote vraag naar de biggenrace 

heeft ervoor gezorgd dat er een draaiboek is ontwikkeld over het uitvoeren van de biggenrace. 
 

Het organiseren van een biggenrace is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er moet aan verschillende 

aspecten worden voldaan. BIG Challenge heeft drie doelstellingen, namelijk: 
 

    Zoveel mogelijk geld ophalen 

    Promotie van de sector 

    Trots zijn op de sector 
 

Kan er aan van deze drie doelstellingen niet worden voldaan, dan kan de naam BIG Challenge er niet 

aan worden gehangen!
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2.  De biggenrace 
De biggenrace bestaat uit de biggenbeloningsbaan. Deze baan is destijds opgebouwd en bestaat uit: 

 

    Een 25 meter lange baan; 

    Afgezet met hekken; 

    8 aparte hokjes voor de biggen (aan elke zijde vier); 

    2 wanden met vier deurtjes; 

    Hindernissen, in de vorm van bijvoorbeeld strobalen; 

    Plaats voor sponsormogelijkheden. 
 

2.1.     Het doel 
De biggenrace heeft drie doelstellingen, die alle drie even belangrijk zijn, namelijk: 

 

    Trots zijn op de sector; 
 

Dit creëert men door de veehouder aan het woord te laten. Laat de veehouder zijn verhaal vertellen 

aan de toeschouwers. 
 

    Promotie van de sector; 
 

Dit wordt eveneens geregeld door de boer aan het woord. Daarnaast moet er gedacht worden aan 

de aankleding van de baan, staat van de biggen, sponsormogelijkheden en een goede spreker. 
 

Kleed de baan aan zodat het mensen uitnodigt, zorg voor nette schone biggen en goede huisvesting, 

maak de baan af door het gebruik van spandoeken en zorg voor een goede spreker die de mensen 

aantrekt. 
 

    Geld opleveren; 
 

De biggenrace moet natuurlijk geld opleveren. 
 

2.2.     Sponsorinkomsten/verdienmodel 
Een belangrijk ding is of het evenement ook voldoend geld oplevert. Wellicht levert het geld op, 

maar zou er met een andere actie, met minder inspanning net zoveel geld opgehaald kunnen 

worden? Belangrijk is om een afweging te maken voordat er aan de biggenrace begonnen wordt. 

Enkele vragen hierbij zijn: 
 

    Duurt het evenement een paar dagen, een hele dag of een middag? 

o De opbouw van de biggenrace is veel werk. Als het maar voor een beperkte tijd 

wordt gedaan heeft een andere actie misschien meer nut. 

o Hoeveel races kunnen er gehouden worden? 

    Komen er voldoende toeschouwers op af? 

o Wanneer er een biggenrace georganiseerd wordt voor 50 personen zal het weinig 

geld opleveren en is de te benaderen doelgroep te klein. 

    Geven de toeschouwers geld aan de biggenrace? 

o Hebben de toeschouwers een gevoel bij de agrarische sector?
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    Wat is de geschatte opbrengst van de biggenrace? 

o Is het de moeite waard om voor dit bedrag een biggenrace te organiseren? Of kunnen 

er beter shirtjes worden verkocht omdat dit met minder inspanning net zoveel of 

meer oplevert? Op zakelijke evenementen zou de prijs hoger kunnen zijn in 

vergelijking met andere evenementen. 

o Rekenvoorbeeld: 
 

A     :    Aantal bezoekers van het evenement 
B     :    Aantal verwachte deelnemers (± 10% van aantal bezoekers) 
C     :    Bedrag/inleg 
D     :    Kosten organisatie 
E     :    Externe sponsorinkomsten 

 
(((A * B) * C) –  D) + E = Netto opbrengst biggenrace (sponsorinkomen) 

 
Bijvoorbeeld: 

 
(((5000 * 10%) * € 2,00) – € 500,00) + € 500,00 = € 1000,00 

 
Het minimum is meer dan € 1000,- aan sponsorinkomsten. De reden hiervoor is dat de organisatie 

van de biggenrace veel werk is, de verhouding moet juist zijn. Daarnaast moet de biggenrace gewoon 

succesvol zijn. 
 

Succesfactoren 
 

    Frequentie van het aantal races. 

    Bemensing van de baan. 

    Beloningen/ te winnen prijzen. 

    Promotie voorafgaand en tijdens de race. 
 

2.3.     Plattegrond biggenbeloningsbaan 
De biggenbeloningsbaan is destijds ontworpen en gemaakt door Michiel Nooijen (06 537 495 09). De 

coördinatie van de plaatsen waar de baan naar toe gaat wordt door hem geregeld. Mocht de baan 

“verhuurd” zijn, dan bestaat er altijd de mogelijkheid om er zelf een te bouwen. Echter moet er altijd 

aan de veiligheid van de toeschouwers en van de biggen worden gedacht. Hieronder staat een 

plattegrond van de biggenbeloningsbaan.
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2.4.     Bemensing 
Om de biggenrace tot een succes te maken, moet er “personeel” aanwezig zijn. De volgende 

personen heeft men nodig. 
 

    Presentator; 

o Taken: het aan elkaar praten van de biggenrace en het uitnodigen van mensen. 

 X aantal personen voor de verkoop van de wedkaartjes (afhankelijk van het aantal verwachte 

bezoekers van het evenement, hoe meer verkopers hoe beter); 

o Richtlijn is 2 wervers op 5000 bezoekers. 

o Taken: het fanatiek verkopen en het verzamelen van de wedkaartjes. 

    Vier personen ter ondersteuning van de biggenracebaan 

o Taken: openen van de poortjes, sluiten van de poortjes, het verzorgen van de biggen 

e.d. 
 

2.5.     Beloning 
Om de aanleiding om mee te doen aan de biggenrace te vergroten is het verstandig om deelnemers 

te belonen. Dit kan op verschillende manieren: 
 

 Een presentje wanneer een deelnemer meedoet. Wanneer een deelnemer een wedkaartje 

koopt ontvangt hij een klein presentje. 

    Een prijs voor degene die goed gegokt heeft bij de biggenrace. Bij meerdere winnaars wordt 

er geloot. 

 Een hoofdprijs verspreid per race. Onder alle deelnemers of winnaars van de gehele 

dag(deel) wordt een hoofdprijs verloot. 
 

Bovenstaande kan gerealiseerd worden door sponsoring. Een sponsor kan bijvoorbeeld een 

ballonvaart sponsoren als hoofdprijs. In ruil daarvoor krijgt de sponsor een plaats op het evenement, 

om bijvoorbeeld een vlag op te hangen. 
 

Middels deze sponsoring kan er ingespeeld worden op de doelgroep. Wanneer de hoofdprijs een 

dure prijs is, kunnen de wedkaartjes duurder gemaakt worden. Of wanneer een prijs bijvoorbeeld 

een beautyarrangement is dan mogen er bijvoorbeeld alleen maar vrouwen meedoen. Zo kan er ook 

gedacht worden aan kinderprijzen en dergelijke. 
 

In verband met de kansspelbelasting mag de prijs niet meer waard zijn dan € 454,-. Over alle prijzen 

die hoger zijn dan dit bedrag moet kansspelbelasting worden betaald.



9 
Draaiboek biggenrace 

 

2.6.     Sponsoring 
Om verder in te haken op bovenstaand onderwerp wordt er nog extra aandacht besteedt aan 

sponsoring. Sponsors hebben de mogelijkheid om langs de baan een bord/vlag te plaatsen voor een 

bepaald bedrag. In die setting kan er onderscheid worden gemaakt tussen hoofdsponsors en 

subsponsors. De hoofdsponsor levert de hoofdprijs en krijgt een prominentie plaats bij de 

biggenracebaan. De subsponsor betaald een bepaald bedrag en wordt met een bord/vlag naast de 

baan geplaatst. 
 

Een richtprijs voor een subsponsor is € 200,-. Hiermee kunnen enkele kosten worden gedekt zoals 

het drukwerk, vervoer e.d. Daarnaast gaat het geld wat overblijft uiteraard naar het goede doel.
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3.  Publiciteit en promotie biggenrace 
Zoals eerder omschreven moet de biggenrace positieve publiciteit opleveren voor de sector. 

 

   Wordt er voldoende aandacht besteed aan het evenement? 

   Heeft het evenement een bepaalde link met de agrarische sector of wordt de sector door het 

evenement positief onder de aandacht gebracht? 

   Wordt door de organisatie van de biggenrace op het evenement voldaan aan de drie 

doelstellingen? 
 

Belangrijk is om eerst de doelgroep duidelijk te hebben. Op die manier heeft men een beeld van de 

kennis en de belangstelling van de bezoekers. De doelgroep voor de biggenrace is: gezinnen met 

jonge kinderen. Hoewel zij de hoofddoelgroep zijn, moeten de overige bezoekers natuurlijk ook 

meegepakt worden. 
 

3.1.     Pers 
Maak gebruik van de pers! De pers leent zich uitstekend voor het generen van gratis publiciteit. 

Aandacht in de media is een goede manier om in contact te komen met de doelgroep. In dit geval 

wordt er een proactieve houding verwacht van de organisatoren. Geef ruchtbaarheid aan het 

evenement en help de pers door hen het nieuws op een presenteerblaadje aan te bieden, door het 

verspreiden van een persbericht. Dit is zowel voor als na het evenement belangrijk. Persberichten, 

posters e.d. kunnen in overleg met het secretariaat gemaakt worden. Op die manier wordt dezelfde 

boodschap uitgedragen. 
 

3.2.     Kanalen en middelen 
Kanalen om het evenement kenbaar te maken zijn: 

 

    Radio (lokale omroep) 

    Televisie (lokale tv) 

    Kranten 

    Tijdschriften 

    Websites 
 

Middelen om het evenement kenbaar te maken zijn: 
 

    Persbericht rondsturen 

    Advertenties plaatsen 

    Billboards plaatsen 

    Affiches ophangen
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3.3.     Promotie varkenshouderij 
Mocht een evenement geen link hebben met de agrarische sector, dan kan de keus ook zijn dat er 

aandacht gevraagd wordt voor de promotie van de varkenshouderij. Voor de promotie van de 

varkenshouderij is een groot aantal communicatiemiddelen ontwikkeld. Kijk maar eens op de 

website www.overvarkens.nl. Belangrijk hierbij zijn de volgende punten; 
 

    Zijn de communicatiedoelstellingen duidelijk? 

o Wordt er kennis overgebracht over BIG Challenge, veehouderij tegen kanker en de 

varkenshouderij? 

o Ontstaat er bij de bezoekers een positieve houding ten opzichte van de actie en de 

varkenshouderij? 

o En mondt dit uit in meedoen met de race en het stellen van vragen over de 

varkenshouderij? 

    Is de boodschap helder? 

o Ludiek amusement voor het hele gezin waarmee de veehouderijsector geld inzamelt 

voor het goede doel. 

    Zijn er middelen aanwezig die de varkenshouderij promoten? 

    Zijn de biggen bereikbaar? Worden zij naar voren gebracht als boegbeeld? 

    Geven varkenshouders informatie over de varkenshouderij?

http://www.overvarkens.nl/
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4.  Voorbereiding 
Wanneer de biggenrace wordt georganiseerd moeten enkele dingen geregeld zijn zoals; 

 

    Toestemming van het evenement waar de baan wordt geplaatst. 

    Het organiseren van de infrastructuur; 

o Organisatie moet in het bezit zijn van een biggenracebaan. Dit kan zowel de kant-en- 

klare biggenracebaan zijn als een zelfgemaakte, dit zolang deze maar vergelijkbaar is 

met het concept. Belangrijk zijn de vier poortjes aan elke zijde met daarop 

deurnummers. 

o Wanneer de biggenrace op een harde ondergrond wordt georganiseerd, dan moet er 

zaagsel aanwezig zijn als ondergrond van de baan en van de hokken. 

o Wanneer de biggenrace op een zachte ondergrond wordt georganiseerd, dan moet 

er stro aanwezig zijn om in de hokken te leggen. Op die manier wordt het wroeten 

van de biggen voorkomen. 

o Jasjes voor de biggen. Deze horen bij de biggenracebaan. Mocht er zelf een gebouwd 

worden dan kan hierbij gebruik worden gemaakt van hondenjasjes. De jasjes moeten 

verschillende kleuren hebben om onderscheid te maken (voor meer informatie neem 

contact op met Michiel). 

o Om de biggenracebaan te vervoeren moet er een grote aanhangwagen, vrachtwagen 

of iets dergelijks voorhanden zijn. Voor meer informatie over het transport van de 

baan moet er contact opgenomen worden met Michiel Nooijen. 

o Het regelen van een trailer om de biggen mee te vervoeren (veetransport). 

    Het in bezit zijn van vier biggen. Deze moeten een gewicht hebben van ± 15 kg. 

o Er moet varkensvoer, drinkwater en speeltjes aanwezig zijn voor de varkens. 

o De biggen moeten handtam gemaakt zijn, om krijsen te voorkomen. 

o Het trainen van de biggen, laat de biggen een paar keer de baan uitproberen. Op die 

manier weten zij wat er moet gebeuren, maar zijn ze niet té getraind zodat zij de 

baan binnen één zouden minuut afleggen. 

o Wanneer het evenement meerdaags is moet er een goed ingerichte trailer worden 

geplaatst waarin de biggen kunnen overnachten. 

    Voldoen aan de regelgeving 

o UBN nummer van het evenement. 

o UBN nummer van het eindverblijf. 

o Melding maken bij het I&R van veetransport (RVL-verklaring). 

o Zie verder hoofdstuk regelgeving. 

 Als overlegd kan worden dat het bovenstaande in orde is, moet er nog toestemming worden 

gevraagd aan de stuurgroep. 

    Kenbaarheid maken aan het evenement. 

    Er moeten voldoende wedkaartjes gedrukt worden. 

    Het regelen van geluid, zoals microfoon, boxen en een versterker.
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5.  Wet- en regelgeving 
Het Productschap Vee & Vlees vindt het een goed streven om de burger in aanraking te laten komen 

met de agrarische sector. Echter geeft het PVE aan dat het van groot belang dat hierbij geen 

veterinair risico bestaat. Omdat de regelgeving op dit punt moeilijk te vertalen is naar de praktijk, zijn 

een aantal spelregels opgesteld die in ieder geval in acht genomen moeten worden. 
 

 In de regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en 

zoönosen en TSE’s (kortweg ‘Regeling preventie’) is opgenomen dat het niet toegestaan is 

om varkens van meerdere bedrijven te verzamelen. Dit betekent dat varkens afkomstig van 

meerdere bedrijven niet bijeen mogen worden gebracht. 

 De publieke locatie moet een UBN hebben voor varkens, met de status ‘recreant’. Indien de 

locatie dit niet heeft, kan dit worden aangevraagd bij Dienst Regelingen (bij eenmalig 

gebruik, na het evenement ook weer opzeggen in verband met controles). Status “recreant” 

is nodig omdat daarmee de zekerheid gegeven wordt dat de biggen niet meer in het 

reguliere varkenscircuit terecht komen! 

 Indien de varkens afkomstig zijn van een bedrijf met een VVL-status, dan mogen de varkens 

niet terug naar dit bedrijf. De mogelijkheden zijn dan beperkt tot hobby of slacht. 

o De voorkeur geniet in dit geval dat de varkens verder leven op een(hobby-) boerderij. 

Wanneer er rondom het evenement zou blijken dat de varkens direct na het 

evenement geslacht worden en op een barbecue terecht komen dan kan dit de naam 

BIG Challenge schaden. 

    De verplaatsingen moeten gemeld worden in het I&RvL-systeem. 

    Er mogen maximaal vier biggen aanwezig zijn. 
 

Daarnaast stelt BIG Challenge ook enkele regels aan het organiseren van een biggenrace. 
 

 Biggen die gebruikt worden voor de biggenrace moeten van ziekte vrije bedrijven afkomstig 

zijn. 

o Voorbeelden hiervan zijn varkensbedrijf van Beek uit Lelystad of varkensbedrijf van 

der Peut uit Marknesse. Geertjan van Groenland (06 512 146 55) zou hier als 

tussenpersoon kunnen optreden. 

 Er moet contact worden gezocht met varkensboeren uit de buurt dat er een biggenrace 

plaats vindt. Op die manier ontstaat er geen verwarring en verontwaardiging bij de 

varkensboeren en kunnen zekerheden afgegeven worden over de veiligheid in het kader van 

dierziekten. Ook kunnen de varkensboeren worden gestimuleerd om mee te werken als 

uitdrager van de positieve uitstraling van de sector. 
 

Wanneer er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, gaat het evenement niet door! 
 

Voor meer informatie over het varken op een ‘publieke locatie’ kunt u contact opnemen met het 

Productschap Vee en Vlee, Manon Mauritz, mmauritz@pve.nl of 079 368 7539.

mailto:mmauritz@pve.nl
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6.  De race 
Voordat puntje bij paaltje komt dan moet er nog het een en ander worden geregeld en zijn er enkele 

tips die het evenement tot een succes maken. 
 

Succesfactoren; 
 

    Baanaankleding, 

o De baan moet juist opgebouwd zijn en moet de veiligheid kunnen garanderen van 

zowel de toeschouwers als van de biggen. 

o In het geval dat de baan op een zachte ondergrond staat, dan moeten de hokken 

voorzien zijn van stro. 

o In het geval dat de baan op een harde ondergrond staat dan moet de baan voorzien 

zijn van zaagsel. De hokken moeten in dat geval voorzien zijn van stro of zaagsel. 

o Zorg voor een goede aankleding zoals vlaggen, spandoeken e.d. 

    De “verkoop” van wedkaartjes, 

o Een goede speaker. 

o Goede geluidsinstallatie. 

o Interviews met publiek. 

o Het verhaal van BIG Challenge promoten. 

o Het oproepen tot deelname, zie bijlage 1 voor het ontwerp van de wedkaartjes. 

    De promotie van de varkenshouderij, 

o De biggen bereikbaar maken voor het publiek, zeker voor kinderen. 

o Schone en nette biggen. 

o Nette hokken voor de biggen. 

o Varkenshouders aan het woord. 

   De Race, 

o De biggen moeten tijdens het verblijf schaars gevoerd worden, ze moeten trek 

hebben. Op die manier gaan de biggen ook op zoek naar het voedsel. Zorg wel voor 

genoeg drinken. 

o De hindernissen in de baan moeten op het begin zo zijn opgesteld dat de biggen 

erom heen kunnen lopen/rennen. Wanneer de biggen het spel door hebben kunnen 

deze opgebouwd worden als echte hindernis waar de biggen dan overheen moeten 

(kunnen) klimmen. 

o Op den duur blijkt meestal dat er een bepaalde big het snelste is. Wissel daarom elke 

keer opnieuw de jasjes zodat men niet tevoren aan kan geven welke big zal winnen. 

Biggen moeten dus “onherkenbaar”zijn (zelfde geslacht, zelfde kleur, geen specifieke 

kenmerken, zelfde kleur I&R merk, niet getatoeëerd e.d.).
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7.  Afronding 
Na de organisatie van de biggenrace komt er nog een onderdeel, genaamd afronding. Het 

evenement is afgelopen, de biggenbeloningsbaan is afgebroken maar dan zijn daar nog de biggen. 

Met wat werk heeft u als organisatie geregeld dat er een verblijfplaats is voor de biggen met ook 

daarvoor weer een UBN-nummer. En het evenement heeft een UBN-nummer gekregen om de 

biggenrace daar plaats te laten vinden. Maar dan: 
 

    De biggen zijn intussen naar een plaats verplaats met een hobbystatus. 

o De hobbyhouder moet zich bewust zijn van de taak: voeden, drenken, uitmesten, 

een plek hebben voor de mest, een degelijk hok waar de biggen netjes kunnen 

“wonen” totdat ze slachtrijp zijn. Daarnaast moet de hobbyhouder geen last hebben 

van buren die vinden dat de biggen “stinken en knorren”. 

    Wat te doen als de biggen volgroeid zijn? 

o De biggen kunnen beschikbaar gesteld worden aan meerdere races. Op die manier 

liggen de biggen niet op meerdere plekken te wachten tot ze slachtrijp zijn. Houdt 

met betrekking tot eindverblijf rekening met het volgende (het eindverblijf fungeert 

nu ook als tussenverblijf): 

 Op het UBN nummer van de locatie mogen in ieder geval geen andere 

varkens aanwezig zijn. 

 Het is het beste wanneer  de locatie niet direct grenst aan een varkensbedrijf 

tenzij dit is overlegd met betreffende varkenshouder. 

    Het is een biggenrace, dus de varkens mogen niet te groot worden. 

o Na een heerlijk leven kunnen de biggen bijvoorbeeld geslacht worden. Het vlees kan 

vervolgens gebruikt worden voor de verkoop, om geld binnen te halen voor BIG 

Challenge, of voor een barbecue, waar eveneens geld binnengehaald kan worden 

voor BIG Challenge. 

    Afronding. 

o Na de biggenrace heeft u als organisator natuurlijk veel geld ingezameld. Als 

positieve reclame kunt u speciaal hiervoor een moment vrij maken waarbij u de 

cheque overhandigt aan BIG Challenge. Uiteraard met de nodige pers aanwezig. Op 

die manier zet u uw evenement nogmaals in de schijnwerpers en BIG Challenge 

wordt extra gepromoot. 

o Cheques, posters, persberichten e.d. kunnen in overleg met het secretariaat gemaakt 

worden. De drukkosten hiervoor komen voor eigen rekening. Door gebruikt te 

maken van het secretariaat wordt dezelfde boodschap uitgedragen.
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8.  Checklist ter goedkeuring 
Om de biggenrace tot een succes te maken, en tot een evenement waar BIG Challenge haar naam 

aan wil verbinden moet dit eerst worden goedgekeurd door de stuurgroep. Een simpel 

stroomschema geeft de stappen aan en de ingevulde checklist is een leidraad voor de stuurgroep. 
 

8.1.     Stroomschema 
 

Organisatie biggenrace 
 
 
 

Ik heb een evenement 
waar de biggenrace 

gehouden mag worden 

 

Nee

 
ja 

 

Evenement geeft 
mogelijkheid tot promotie 

varkenshouderij 

 

Nee

 
ja 

 

De juiste doelgroep komt 
op het evenement af (zie 

hoofdstuk 3) 

 

Nee

 
ja 

 

Er komen meer dan 5000 
bezoekers naar het 

evenement toe 

 

Nee

 

ja 

 
Het evenement duurt 

langer dan 6 uur 

 
Nee 

Er zijn andere 
inkomstenmogelijkheden 
zoals hogere bedragen of 

meer sponsoren
ja                                   ja 

 

Er is toestemming vanuit 
de stuurgroep om de 

biggenrace te organiseren 

 

Nee

 
ja 

 

 

Go                                                                                                                                 No go
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8.2.     Checklist 
 

Formulier organisatie biggenrace                                              
 

Dit formulier 5 weken voor datum van de biggenrace indienen bij de stuurgroep, middels het 
e-mailadres  bigchallenge2012@gmail.com. 

 
  Evenement gegevens 

 

Naam:    Datum:  

Adres:      

Postcode: Plaats:     

 
Gegevens contactpersoon 

     

Naam:      

Adres:      

Postcode: Plaats:     

 
UBN gegevens 

     

UBN-nummer geregeld: O    Ja  O    Nee1
   

 

UBN-nummer leverancier    
UBN-nummer evenement:    
UBN-nummer eindverblijf:    

 

  Overig   

Waar komen de biggen vandaan?: 
Naam:            
Adres:           

Postcode:                                                  Plaats:      
 

Waar gaan de biggen na het evenement naar toe?: 
Naam:           
Adres:           

Postcode:                                                  Plaats:      
 

Is er iets geregeld met  betrekking tot de biggen wanneer zij volgroeid zijn?: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingevuld door: 

 

Akkoord stuurgroep2: 
 

O    Ja 

 

O    Nee1
 

Datum: Datum:   

Handtekening: Handtekening:   

 
 

 
1 

Aankruisen wat van toepassing is 
 

2 
Bij een positief advies vanuit de stuurgroep, mag de naam BIG Challenge aan de biggenrace worden gehangen.

mailto:bigchallenge2012@gmail.com
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Nr. 
Tijd voor 

  evenement 
 
   

 

  Activiteit   

1.        7 weken      Aangeven bij de stuurgroep dat u een biggenrace wilt organiseren.   
   Indien u niet in het bezit bent van een relatienummer wat bekend is bij het DR- 

  loket, moet u dit zo spoedig mogelijk aanvragen.   
2.       Toestemming vragen bij het evenement waar de baan wordt geplaatst.   
3.   Regelingen treffen met betrekking tot de biggenracebaan; 

    Beschikbaarheid van de biggenracebaan, contacteer Michiel Nooijen 06 
537 495 09 / 0413 210309. 

 U bouwt er zelf een, zorg ervoor dat het conceptidee hetzelfde blijft (zie 
voorbeeld in hoofdstuk 2)en zorgt voor voldoende materiaal. 

    U gaat na of er geluid zoals microfoon, boxen en een versterker 
                beschikbaar zijn.   

4.   Regelingen treffen met betrekking tot de biggen; 
 U kunt over vier biggen beschikken tijdens het evenement met een 

gewicht van ± 15 kg. 

    De biggen komen van een ziektevrije varkenshouderij. 

    De biggen zijn alle vier hetzelfde (geen kleurverschillen, geen tatoeages, 
                zelfde geslacht et cetera).   

5.   Regelingen treffen met betrekking tot wet en regelgeving; 
    De plaats waar de biggen vandaan komen beschikt uiteraard over een 

UBN nummer. 
    De plaats waar het evenement is beschikt inmiddels over een UBN 

nummer op hobbystatus. 

    De eindverblijfplaats van de biggen beschikt ook over een UBN nummer 
                met hobbystatus of is een slager.   

6.   U doorloopt het stroomschema en komt uit op het vakje toestemming vragen 
  aan de stuurgroep.   

7. 5 weken  U vult de checklist is en levert deze in bij de stuurgroep. Indien de stuurgroep 
akkoord gaat met de organisatie van de biggenrace kunt u verder gaan met de 

  organisatie.   

8. 4 weken  U organiseert hulp voor uw biggenrace; 
    Minimaal 1 presentator. 
 X aantal personen voor de verkoop van wedkaartjes, richtlijn is 2 

wervers op 5000 bezoekers. 

 Minimaal vier personen ter ondersteuning zoals voor het openen en 
sluiten van de poortjes en het verzorgen van de biggen. 

    Eventueel veehouders die het verhaal over biggen en BIG Challenge 
                kunnen vertellen om meer beleving bij het verhaal te krijgen.   

9.   U gaat kijken naar sponsormogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan 
  sponsoring van prijzen, dekking van de onkosten et cetera.   

10.   Vraag middelen aan om uit te delen of uit te reiken aan de winnaars. Op 
www.overvarkens.nl kunt u middelen ter bevordering van de varkenssector 

  aanvragen.   
11.   Organiseer veiligheid; 

    Bedenk op tijd of er extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten 
                worden om de dieren en toeschouwers te beschermen.   

 
12. 

   
U regelt de zaken rondom het geluid, zoals een microfoon, boxen en een 

 

9.  Planningsoverzicht 
 

 

   
 

 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

  

http://www.overvarkens.nl/
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  versterker; 
 Reserveer tijdig dit materiaal om op de dag zelf niet voor verrassingen te 

komen staan of probeer aan te sluiten met de installatie van het 
                evenement.   

3 weken  Organiseer publiciteit; 
    Zorg ervoor dat de biggenrace onder de aandacht komt van het publiek. 
 Overleg met organisatie van het evenement wat zij aan publiciteit doen 

en probeer aan te haken. 

    Nodig zo mogelijk pers uit. 

 BIG Challenge beschikt over standaard formats voor persberichten 
contacteer de persoon binnen uw team die verantwoordelijk is voor de 

                communicatie.   

2 weken  Bespreek samen met de personen die u gaan helpen het plan door. Hoe gaat u 
  de dag in elkaar zetten en wat is ieder zijn/haar taak.   

  U laat wedkaartjes drukken; 
 Het bestand van de lay-out van de wedkaartjes is op te vragen bij de 

afdeling communicatie van BIG Challenge. 

    Richtlijn voor het aantal wedkaartjes is 11% van het aantal bezoekers 
                van het evenement.   

1 week  Bouw de baan op; 
 Indien u gebruik maakt van de biggenracebaan, haal deze op en bouw 

deze op aan de hand van de aanwijzingen van Michiel Nooijen. 
 Indien u zelf een biggenracebaan bouwt houdt dan rekening met de 

veiligheid van de toeschouwers. 

 Wanneer de baan op een harde ondergrond wordt opgebouwd zorg dan 
voor zaagsel in de baan alswel in de hokken. 

 Wanneer de baan op een zachte ondergrond wordt opgebouwd zorg dan 
stro in de hokken. 

    Zorg voor een goede aankleding van de baan 
 Regel jasjes voor de biggen. Deze zijn inbegrepen bij de biggenracebaan 

of kunnen worden gekocht bij de dierenwinkel. 

    Zorg voor biggenvoer, drinkwater en speeltjes voor de biggen. 

    Bij langer verblijf dan 1 dag zorg voor trailer, waar de varkens in kunnen 
                overnachten.   

  Regel de vereisten voor het transport van de biggen. Ieder transport moet 
vergezeld gaan met een correct en volledig ingevuld vervoerdocument; 

 Minimaal 24 uur van te voren moet u met het voice response systeem 
(0900-2023033) het transport melden. (Het voice response systeem is 
een systeem waarmee u met behulp van de telefoon automatisch aan- 
en afmeldingen kan doen). Hiervoor moeten de UBN-nummers van 
bedrijf van herkomst en bestemming, de datum van het transport en het 
kenteken van het transportmiddel bekend zijn! 

    Na de aanvraag wordt het vervoersdocument opgestuurd. 
    Wanneer een transport niet doorgaat, moet dit worden gemeld. 
 Wanneer een transport wordt uitgesteld, moet de eerste aanvraag 

worden afgemeld en moet opnieuw een transportaanvraag worden 
gedaan. 

 Wanneer het transport heeft plaatsgevonden, moet het ook weer met 
het voice response systeem afgemeld worden. (Dit moet binnen 2 
werkdagen gebeuren). 

 

 

 
 
 
 
 

13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
   

15. 
 
 
 
 

 
16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.
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1 dag Haal de biggen op bij de veehouder; 
    De biggen moeten handtam gemaakt worden om krijsen te voorkomen. 

             Laat de biggen een paar keer de baan uitproberen.   

 
De dag zelf 

 
De Race; 

 Voer de biggen schaars, zodat ze trek hebben en sneller naar de andere 
kant van de baan rennen. 

 Zet in het begin van de race de hindernissen zo neer dat de biggen 
eromheen kunnen. Aan het einde kunnen ze als echte hindernissen 
worden geplaatst. 

 Promoot de sector, laat de biggen bereikbaar zijn voor publiek en vertel 
over de sector. 

    Promoot het verhaal van BIG Challenge . 

    Houdt de race op vaste momenten, zodat bezoekers terug kunnen 
                komen.   

 Afsluiting; 
    Ruim de baan op. 

 Transporteer de biggen naar het eindverblijf. Uiteraard nadat het 
transport gemeld is (voor meer informatie zie punt 17). 

    Meldt het transport af nadat het plaats heeft gevonden. 

Nazorg Wat te doen na het evenement; 
    Evalueer met de personen die geholpen hebben hoe het is gegaan. 

    Evalueer met de stuurgroep hoe het gegaan is. 

    Zorg voor documentatie zoals foto´s en verslagen. 
    Maak een persbericht over het succes. 
 Maak een moment vrij waarop u de cheque met het geld overhandigd 

aan BIG Challenge, uiteraard met de nodige pers. 

 

18. 
 
 
 
 

19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 
 

 
 
 
 
 

21.



21 
Draaiboek biggenrace 

 

 

10. Contactgegevens 
 

Dienst regelingen 
 
 
 
 

 
   

Dienst Regelingen Dierregistraties 
Postbus 322 
9400 AH Assen 
T: 0800 223 33 22 
F: 0592 31 36 05 

  W:  http://www.hetlnvloket.nl/ 
PVE 

 

 
 
 
 
 
 

   

Productschap Vee en Vlees 
Louis Braillelaan 80 
2719 EK Zoetermeer 
T: 079 368 71 00 
F: 079 368 70 87 
E:  pve@pve.nl 

  W:  http://www.pve.nl/ 
Gezondheidsdienst 

 

 
 
 
 
 
 

   

De Gezondheidsdienst voor Dieren 
Arnsbergstraat 7, 
7418 EZ Deventer 
T: 0900 1770 
F: 0570 63 41 04 
E:  info@gddeventer.com 

  W:  http://www.gddeventer.com/ 

Slachterijen 
 

 
 
 
 
 
 

   

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) 
Louis Braillelaan 80 
2719 EK Zoetermeer 
T: 079 363 49 00 
F: 079 363 49 88 
E:  info@cov.nl 

  W:  http://www.cov.nl/ 
Veetransport 

 
 
 
 

   

Veetrans 
Veenstraat 67 
5124 NC Molenschot 
F: 0161 41 22 92 

  W:  http://www.veetrans.nl/ 
Kinderboerderijen 

 
 
 
 

 
   

Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) 
De Chamotte 28a 
4191 GT Geldermalsen 
T: 0345 47 30 70 
F: 0345 57 76 65 

  W:  http://www.skbn.net/ 

Coördinatie biggenbaan 
 
 
 
 

   

Michiel Nooijen 
Teuwseler 15 
5469 PG ERP 
T: 06 537 495 09 

  E:  info@varkenspension.nl 
Informatie biggen Geertjan van Groenland 

Spoorstraat 3 
5821 BB Vierlingsbeek 
T: 06 512 146 55 
E:  geertjan.van.groenland@topigs.com 

http://www.hetlnvloket.nl/
mailto:pve@pve.nl
http://www.pve.nl/
mailto:info@gddeventer.com
http://www.gddeventer.com/
mailto:info@cov.nl
http://www.cov.nl/
http://www.veetrans.nl/
http://www.skbn.net/
mailto:info@varkenspension.nl
mailto:geertjan.van.groenland@topigs.com
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Bijlage 
 

 
 

Bijlage 1;            Wedkaartjes 
 

Bijlage 2;            Handige links
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Bijlage 1; Wedkaartjes 
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Bijlage 2; Handige links 
 

 
 

Sites met betrekking tot de biggenrace: 
 

http://www.bigchallenge2012.nl/ 

http://www.bigchallenge2012.nl/beeldmateriaal 

http://www.youtube.com/watch?v=3HWR_9z5kss 

http://www.youtube.com/watch?v=kaZwX1VPcWw 
 

Sites met betrekking tot wetgeving en brancheorganisaties 
 

http://www.hetlnvloket.nl/ (dienst regelingen) 

http://www.pve.nl/ (Productschap Vlees Vee en Eieren) 

http://www.gddeventer.com/ (Gezondheidsdienst) 

http://www.cov.nl/ (brancheorganisatie slachterijen) 

http://www.veetrans.nl/ )(brancheorganisatie veetransport) 

http://www.skbn.net/ (brancheorganisatie kinderboerderijen) 

http://www.levendehave.nl/ (kennisnetwerk hobbydierhouders) 

http://www.bigchallenge2012.nl/
http://www.bigchallenge2012.nl/beeldmateriaal
http://www.youtube.com/watch?v=3HWR_9z5kss
http://www.youtube.com/watch?v=kaZwX1VPcWw
http://www.hetlnvloket.nl/
http://www.pve.nl/
http://www.gddeventer.com/
http://www.cov.nl/
http://www.veetrans.nl/
http://www.skbn.net/
http://www.levendehave.nl/

