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Veilig evenement in Coronatijden
ATF, een bouwbedrijf gespecialiseerd in
infrastructuurwerken, en voornamelijk actief in
de Antwerpse haven en gemeenten in de buurt
en een heel eind noordelijker tot in Nederland
toe, bestond 60 jaar in 2020. Zaakvoerder
Mieke Frijters wou van de gelegenheid gebruik
maken om een evenement voor het personeel
op te zetten, maar in Coronatijden was dit geen
eenvoudige zaak. Samen met stafmedewerker
Koen Van Caesbroeck bedachten ze een originele
formule om die geplande dag in december 2020
op een zo aangenaam mogelijke manier voor het
personeel in te vullen, de teamsfeer te promoten
en hen tegelijkertijd te bedanken.
een klein tentje én een mobiel
toilet geplaatst werden. Hier kon
men enerzijds van een hapje en
drankje genieten en indien nodig
een sanitaire stop inlassen, maar
anderzijds kregen de medewerkers
er bij elke stop een deel van hun
‘eindejaarscadeau’. Dit evenement
moest tevens een verrassing voor
het personeel zijn, en werd in het
grootste geheim voorbereid. Het
kwam er dus op aan om iedereen
via een duidelijk ‘roadbook’ overal
op de voorbestemde plaatsen te
krijgen, in de voorziene volgorde.

Vermits ATF zelf over een vloot
van een vijftigtal bestelwagens
en kleine vrachtwagens beschikt,
waarmee de medewerkers
dagelijks – per twee – de baan
op gaan naar de verschillende
werven, bedachten ze dat het
misschien leuk zou zijn om
iedereen op pad te sturen om
een route te volgen die hen langs
realisaties zou brengen die ATF
in de voorbije 60 jaar uitgevoerd
had. Verschillende tussenstops
zouden ingelast worden, waar

Hiervoor deed ATF een beroep op
ViaFlavia, al jaren gespecialiseerd
in het opstellen en uitwerken van
gepersonaliseerde roadbooks.
De route, vertrekkend vanuit de
hoofdzetel in Zandvliet, liep in een
brede lus via Ekeren, Brasschaat,
Kapellen en Kalmthout tot
een eind ten noorden van
Roosendaal naar de jachthaven
De Heen, in Nederland, tevens
één van de plaatsen waarvan
de infrastructuurwerken door
ATF gerealiseerd werden.
Vandaar ging het westwaarts

Via het trackingsysteem van de bestelwagens was duidelijk te volgen dat alle
deelnemers mooi verspreid waren over het parcours: missie geslaagd!

terug naar Zandvliet. Om
het allemaal nog extra veilig
te maken en besmettingen
onderling te vermijden, werden
de deelnemers niet alleen met
verschillende minuten tussentijd
de baan opgestuurd, ze werden
telkens naar 4 verschillende
“startplaatsen” geleid. Zodoende
zou niet iedereen tegelijkertijd
op de verschillende stopplaatsen
samenkomen. Alhoewel de
hoofdroute voor iedereen identiek
was, werden 4 verschillende
roadbooks uitgewerkt, met telkens
een verschillende aanloop- en
terugkeerroute.
Het roadbook zelf werd uitgewerkt
in de klassieke “bolleke-pijl”
formule, vaak gebruikt bij rally’s
georganiseerd door oldtimerclubs,
maar ook enorm plezierig en
gemakkelijk voor iedereen die

hier niet bekend mee is. Deze dag
voor ATF bewijst dat je met gelijk
welk voertuig – oldtimer, moderne
wagen of zelfs bestelwagen –
een uitgestippeld parcours kunt
volgen. Omdat dit een ervaring
is om als team (chauffeur en
navigator) te rijden is er voor
iedereen wat te beleven. Tijdens
het volgen van het roadbook was
er tevens een wedstrijd, waarvoor
een vragenblad diende ingevuld te
worden. De antwoorden waren te
vinden door aandachtig de route te
volgen, én de uitleg, geschiedenis
en anekdotes te lezen die in
het roadbook mee verwerkt
waren. Dingen die men niet met
een GPS navigatiesysteem kan
verwezenlijken…
Het werd een zeer gevarieerde
route door dorpjes, wijken,
polders, de Antwerpse haven en

prachtige waterlandschappen die
ongeveer een vijftal uur duurde.
De ATF-ers waren er in ieder
geval laaiend enthousiast over,
en bij hun aankomst waren sinds
lange tijd weer heel véél lachende
enthousiaste gezichten te zien.

Benieuwd hoe dit er
allemaal praktisch uitziet?
Contacteer ons via deze
link en we bezorgen je het
roadbook van de algemene
route in pdf-formaat.
Misschien heb je zelf een
idee voor een dergelijk
evenement en kan ViaFlavia
je helpen bij het uitwerken
ervan? Neem vrijblijvend
contact met ons op.

Vier verschillende routes, uitgewerkt in “bolleke-pijl“ formule in een overzichtelijk roadbook, met op de linkerpagina
het verhaal van 60 jaar ATF en rechts telkens de te volgen route.
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