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Inleiding
Waarom deze gids?
Eigenlijk is alle informatie die je wilt weten over Burning Man wel te vinden op de officiële Burning
Man site en op het internet. Er valt veel te lezen, heel veel!
Omdat we toch vaak vragen krijgen, hebben we deze gids voor jullie willen maken als extra helpende
hand.
Hierin hebben we tal van vragen van Virgins verwerkt en onze eigen ervaringen. Omdat ieder mens
anders is, dingen anders ervaart en zich anders voorbereid, zijn deze tips natuurlijk subjectief en
persoonlijk.
Alle tips, weetjes, input en opmerkingen van jullie nemen we graag mee, zodat we deze gids steeds
weer kunnen aanpassen of uitbreiden. Neem daarom vooral contact met ons op en geef je input!
committee@burningman.nl
Have fun! Manon aka Sweetdreams
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De 10 Principles
vertaling door Bart, Wendela en Chaja

RADICAL INCLUSION
Anyone may be a part of Burning Man. We welcome and respect the stranger. No prerequisites exist
for participation in our community.
Iedereen kan en mag deel uitmaken van de Burning Man community. We verwelkomen en
respecteren iedereen. Er zijn geen vereisten om deel uit te mogen maken van de community.
GIFTING
Burning Man is devoted to acts of gift giving. The value of a gift is unconditional. Gifting does not
contemplate a return or an exchange for something of equal value.
Geven is een belangrijk onderdeel van de Burning Man community. De waarde van een gift is zonder
voorbehouden. Bij geven wordt, anders dan bij ruilen, niets terug verwacht.
DECOMMODIFICATION
In order to preserve the spirit of gifting, our community seeks to create social environments that are
unmediated by commercial sponsorships, transactions, or advertising. We stand ready to protect our
culture from such exploitation. We resist the substitution of consumption for participatory experience.
Om de traditie van geven te behouden tracht de Burning Man community iedere vorm van
commerciële sponsoring, transactie of reclame uitingen vermijden. We trachten onze cultuur te
beschermen voor commercie en we geloven in deelname in plaats van consumptie.
RADICAL SELF-RELIANCE
Burning Man encourages the individual to discover, exercise and rely on his or her inner resources.
Burning Man moedigt ieder individu aan om zijn of haar innerlijke bronnen te ontdekken, deze te
ontwikkelen en er op te vertrouwen.
RADICAL SELF-EXPRESSION
Radical self-expression arises from the unique gifts of the individual. No one other than the individual
or a collaborating group can determine its content. It is offered as a gift to others. In this spirit, the
giver should respect the rights and liberties of the recipient.
Radicale zelfexpressie komt voort uit de unieke gaven en talenten van ieder individu. Enkel de
persoon zelf, of eventueel de groep waar hij of zij deel van uitmaakt kan de inhoud van deze
zelfexpressie bepalen. Het wordt gezien als een gift aan de ander. Met dit in het achterhoofd dient
de ‘gever’ de rechten en vrijheden van de ontvangers in de community te respecteren.
COMMUNAL EFFORT
Our community values creative cooperation and collaboration. We strive to produce, promote and
protect social networks, public spaces, works of art, and methods of communication that support
such interaction.

De Burning Man community hecht veel waarde aan samenwerking en meedoen. We streven ernaar
om sociale netwerken, publieke ruimtes, kunst en communicatie-methoden die dergelijke
samenwerking stimuleren mogelijk te maken, te promoten en te beschermen.
CIVIC RESPONSIBILITY
We value civil society. Community members who organize events should assume responsibility for
public welfare and endeavor to communicate civic responsibilities to participants. They must also
assume responsibility for conducting events in accordance with local, state and federal laws.
De Burning Man community hecht waarde aan de maat-schappelijke omgeving. Bij het organiseren
van evenementen nemen we verantwoordelijkheid voor het openbare welzijn. Zowel de
organisatoren als de deelnemers van onze evenementen hebben verantwoordelijkheid om zich te
gedragen in overeenstemming met lokale, provinciale en landelijke wetten.
LEAVING NO TRACE
Our community respects the environment. We are committed to leaving no physical trace of our
activities wherever we gather. We clean up after ourselves and endeavor, whenever possible, to leave
such places in a better state than when we found them.
De Burning Man community respecteert de omgeving . We streven ernaar om geen sporen van onze
aanwezigheid achter te laten wanneer we samenkomen. We ruimen samen alles op en zullen, indien
mogelijk, onze omgeving zelfs beter en schoner achterlaten dan voorheen.
PARTICIPATION
Our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative
change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal
participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to
play. We make the world real through actions that open the heart.
De Burning Man community zet zich in voor een drastische ethos van deelnemen. Wij geloven dat
een transformatie, zowel individueel als gezamenlijk, slechts kan ontstaan door persoonlijke
deelneming . We bereiken ‘zijn’ door ‘doen’. Iedereen is uitgenodigd om bij te dragen, te werken en
samen te spelen. We maken de wereld door handelingen te verrichten die het hart openen.
IMMEDIACY
Immediate experience is, in many ways, the most important touchstone of value in our culture. We
seek to overcome barriers that stand between us and a recognition of our inner selves, the reality of
those around us, participation in society, and contact with a natural world exceeding human powers.
No idea can substitute for this experience.
Direct ervaren is, op verschillende manieren, een van de belangrijkste waarden binnen de Burning
Man cultuur. We proberen barrieres te overwinnen die tussen ons en de erkenning van onszelf staan.
Laat je telefoon, horloge of het tijdschema voor wat het is en leef in het nu. Doe mee, ervaar en
geniet. Het moment is er en er komt geen herkansing.
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Eerste voorbereidingen
Schrijf je in:
• via de Burning Man site zodat je per mail een update krijgt met belangrijke informatie: Will
Chase (Jack the Rabbit Speaks)
http://www.burningman.com/blackrockcity_yearround/contacts/jrs_lists.html
• Ticket informatie: http://tickets.burningman.org/
• Meldt je aan bij onze Facebook site: https://www.facebook.com/groups/109915471603/
• Site voor informatie die NL aangaat:
https://lists.burningman.com/mailman/listinfo/netherlands-announce
• heb je vragen? mail ons: committee@dutchburners.nl.
Kom langs en ontmoet Burners uit Nederland:
Iedere 2de donderdag vanaf van de maand wordt er een BM pub gehouden: Aknhaton op
loop afstand van CS Amsterdam)vanaf 19:00. Hier kun je mede Burners ontmoeten en je
vragen stellen. Daarnaast vinden er ook tal van andere evenementen plaats: Baby Burn,
etentjes (potlucks) en een Decom party na BM. “Get involved & Participate”.
Lees:
• Burning Man is gebaseerd op de 10 principles: http://survival.burningman.com/culture/the10-principles/ en
http://www.burningman.com/whatisburningman/about_burningman/principles.html
• survival guide: http://survival.burningman.com/ => een belangrijk gedeelte is: leave no trace
(MOOP)!
• Ben je een Virgin (ga je de eerste keer): http://www.burningman.com/first_timers
• Op de BM site is ook een forum waar je veel informatie kan vinden en je vragen kan stellen:
http://eplaya.burningman.com/
• Ticket info: http://tickets.burningman.org/
•
Tijdens Burning Man:
• Download DJ guide: http://rockstarlibrarian.com/
• Downloaden: app time to burn=> zodat je van alle evenementen die er plaats vinden per dag
op de hoogte bent.
• Bijna daar? Zet de radio aanzetten op 94.5 FM = BMIR (Burning Man Information Radio) voor
nieuws/ laatste updates/ files etc
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Timeframe (note: data kaart verkoop is ieder jaar anders)

per direct

nov

dec

• Registreer je bij Jack Rabbit Speaks
• Registreer je bij Dutch Burners
• ga je inlezen
• Kom langs op onze maandelijkse BM pub in Amsterdam= iedere 2de donderdag van de
maand in Aknhaton, Amsterdam

• reserveer een RV(camper)
• de positievellingen onder ons boeken nu al een vlucht en gaan ervan uit dat t altijd lukt een
BM kaart te kopen

• Koop je dikke winter jas/termo ondergoed/ kerstlampjes
• Ga opzoek naar stevige schoenen( in winter veel aanbod met rubberzool/ profielzool)

jan

feb

• 10-12 feb: regsitratie open voor kaarten van $990
• 17 feb: presale start voor kaarten van $990
• 25 feb-4 maart: group sale form open (alleen voor diegene die via thema camps worden
aangedragen)
• Carnaval=de periode om gekke gadgets/kleding te kopen

maart

• 2 maart; low income tickets aanmelding open
• 9 maart: group sale start (alleen voor theme camps)
• 16-18 maart: registratie open voor de gewone kaart verkoop! (tickets $390)
• 23 maart: sale gewone kaart a $390. note vergeet je vehicle pass niet te kopen!

• boek je vlucht
• Hotel geboekt? => Dan kan je ook je ESTA formulier aanvragen via de officiële site($14):
https://esta.cbp.dhs.gov/
• Regel je fiets (doe dit op tijd. snel op)
• 13 april: STEP open om je kaart aan te bieden (voorkeur is natuurllijk via onze FB site)
• 27 april: STEP open voor diegene die kaart zoeken

april

• Maak een start en ga je El wire / camelbag online bestellen=>houdt rekening met levertijd
van 6-8 weken en t feit dat je pakketje soms niet aankomt-dus opnieuw moet bestellen!!

• 25 mei: laatste kans om delivery/shipping changes van je kaart aan te passen

mei

•check geldigheid paspoort!
•De zomercollecqe ligt in de winkels: koop je hoed etc
•ﬁets slot/ hoofdlampje etc ?
• qcket delivery gaat van start

juni

juli

•Reminder: heb je bevesqging van je ESTA binnen of deze al aangevraagd? Wacht er niet
mee en doe dit nu

•17 juli: STEP dicht voor aanbieders van kaarten
•22 juli: STEP dicht voor mensen die kaart zoeken
• 27 -29 juli: OMG regisitraqe open = laatste mogelijkheid kaart te kopen
•open een rekening bij walmart voor spullen die daar ter plekke rond deze periode veelal
uitverkocht zullen zijn: campingstoeltjes/ ﬁets/ coolbox/ led lampen etc
•Bankpas mee naast je credit card? Zet je pas om van Europa naar USA om m daar te
kunnen gebruiken
•In NL:
•bevesqging BM kaart 2x uitgeprint mist je kaart niet naar huis hebt laten versturen/
bevesqging Esta / boodschappen lijst uitgeprint/ kleuren copy paspoort
• 3 aug: OMG sale start!

aug

sept

• Planning eenmaal in USA:
• Mensen vergissen zich nog al eens in de planning. Dingen kosten meer tijd dan je denkt.
Neem de tijd voor alles en stel je je erop in.
• Ophalen van je camper? Je bent niet de enige Burner, invullen formulieren, instructie video:
reken min 4 uur.
• Boodschappen doen & je weg naar de verschillende winkels vinden(drank is nl in
speciaalzaken): reken 1-2 dagen
• Van plan een shelter te gaan bouwen: reken een extra halve dag.
• Rij afstanden google map zijn berekent op een auto. Met een volle en zware RV ben je echt
meer tijd kwijt.
• In Reno: dried ice halen, laatste boodschappen doen, fiets halen en fietsrek bevestigen:
halve dag kwijt

•Planning terug weg:
•Ook dit kost qjd, van het terrein af rijden, je afval kwijt, ﬁetsen terug brengen/doneren….
•RV schoonmaken: reken een halve dag
•RV terugbrengen=> inspecqe+ nee je bent niet de enige: kan een paar uur kosten
•Tip: op de terugweg kom je langs Pyramid Lake. Heerlijk om de eerste plons te nemen en
ergste vuil van je huid af te wassen. Zorg dat je bikini/ zwembroek en handdoek bij de
hand hebt.
•Tip: wil je nog even in BM sfeer blijven? Ma-woe geeu t Grand Sierra Hotel in Reno
feesten voor Burners. De parkeerplaats staat vol met stoﬃge RV’s/auto’s, binnen loopt
iedereen nog in BM kleding rond. Fijn!
•Tip: Lake Tahoe is een prachqg omgeving om even bij te komen. Aanrader= Camp
Richardson.

Ticket informatie
http://tickets.burningman.org/

FAQ (frequently asked question): http://ticketsupport.burningman.org/
Ben je klaar voor de Sale ronde? Zorg dat je alles paraat hebt. Burning Man account aangemaakt?
Ticketfly account aangemaakt en open staan? Credit Card bij de hand en voldoende credits erop
(besef dat er extra tax en service kosten bijkomen!), geplast, wat te drinken, snelle browser en
go…Refresh niet want dan kom je weer achter in de rij. Weet dat de kaarten binnen een half uur
uitverkocht kunnen zijn. Maar 1 kaart nodig: koop er dan 2. Deze raak je makkelijk kwijt in onze
community en hoe fijn is het iemand anders te kunnen helpen.
Burning Man profile: deze kan je aanmaken wanneer je wilt. Een Burning Man profiel heb je nodig
om je te registreren en een kaart te kopen.
Registratie: Per sale ronde worden data gegeven om je te registreren. NOTE: dit staat dus LOS van je
Burning Man profile en zonder registratie kan je GEEN kaart kopen! Wanneer je dit moet doen staat
aangegeven per sale ronde.
Ticketfly: maak direct na het aanmaken van je Burning Man account ook je account aan op ticketfly.
Dit systeem wordt gebruikt als de laatste stap voor het kopen van je BM kaart. NOTE: email van je
Burning Man account moet gelijk zijn aan het email adres op ticketfly! http://www.ticketfly.com/
Pre Sale: is de eerste kaart verkoop ronde. Over het algemeen is de kans om in deze ronde een kaart
te kopen hoger. Waarom zijn deze kaarten duurder? Deze kaarten ondersteunen de low income
kaarten. Heb je een pre sale kaart gekocht dan kan je ook met de gewone sale ronde meedoen.
NOTE: een pre sale kaart kan je daarna NIET meer verkopen via STEP! Je zal dan zelf een nieuwe
eigenaar moeten vinden.
Group Sale: kan ik een kaart kopen via de Group Sale? Deze kaarten kunnen alleen gekocht worden
met een code. De insteek is dat Theme Camps er zeker van zijn dat hun corp groep (actieve bouw
groep) in staat is te gaan en krijgen een X aantal codes. Dus over t algemeen is Group sale alleen voor
hen bestemd.
Main Sale: is dus bedoeld voor het grootste gedeelte Burners.
Aantal kaarten per persoon in main sale ronde: max 2 Burning Man kaarten en 1 Vehicle pass (voor
pre sale gelden andere regels)
Low Income: er zijn 4000 low income kaarten ter beschikking a $190. Hier zijn stricte regels aan
verbonden: lees lees lees! http://tickets.burningman.org/low-income-ticket-program
Live entertainment tax: sinds dit jaar moet iedereen extra tax betalen a $34 voor een $390 kaart. Het
hoe en waarom lees je op:
http://ticketsupport.burningman.org/customer/en/portal/articles/2310879-what-s-happening-withthe-live-entertainment-tax-

Vehicle Pass: ga je met een camper of auto naar Burning Man dan heb je een vehicle pass nodig om
het terrein op te komen. Er worden minder Vehicle Passes aangeboden dan kaarten. Op deze manier
proberen ze het carpoolen te stimuleren en CO2 afstoot enigszins te beperken.
Will Call: In het verleden konden wij Europeanen alleen onze tickets ophalen bij Will Call. Dat
betekende lange lange wacht tijd bij Will Call. Note: om je kaart bij will call op te kunnen halen heb je
je confirmation nummer nodig. Print deze uit (iphone immers geen bereik).
In 2015 konden wij voor t eerst onze kaart laten opsturen. Dit jaar wordt er opnieuw bekeken welke
delivery mogelijk er zal komen voor internationale landen. Informatie daarover zal nog volgen.
http://ticketsupport.burningman.org/customer/en/portal/articles/1406666-what-are-my-deliveryoptions-and-how-much-do-they-costSTEP( Secure Ticket Exchange Program) : is het je niet gelukt een kaart te kopen via de normale
rondes of wil je je kaart verkopen dan kan je STEP gebruiken. Dit is de enige veilige manier om een
kaart te (ver)kopen tenzij dat via/voor iemand is binnen de Nederlandse community! Wij kennen
bijna iedereen. Voor het verkopen van een kaart zou ik jullie echter willen vragen iemand uit de BM
NL organisatie te benaderen. Wij kunnen jullie dan weer koppelen aan iemand binnen de
Nederlandse community die nog een kaart zoekt. ;-)

Kaart gekocht van iemand anders/ of kaart verkopen aan iemand: hoe werkt dit?
The Ticketfly system now offers the ability to transfer items (tickets and vehicle passes) within your
Will Call order directly to other people.
General info about Ticket Transfer:
A great option if a friend needs to pick up one of the items in your order but is arriving separately
from you.
Each eligible item in an order can be assigned to a different person.
Provides security to the recipient because the transfer can't be retracted by the original owner.
No need for any other name change or authorization documentation, the recipient just needs their
new confirmation email and ID to pick up their items at the Box Office.
Some ticket types are restricted and not eligible to be transferred (Low Income, staff, etc.)
Here's a step-by-step of how to use Ticket Transfer:
1. Log in to your account at http://ticketfly.com
2. Go to My Orders
3. Click on the order number from which you wish to transfer items.
4. Click the Transfer Tickets button to open the transfer view.
5. Select the items you want to transfer (ticket or vehicle pass). Each item that is eligible for transfer
will say "Transferable" next to it. Click Next.
6. Enter the legal first name, last name and email address of the person to whom you wish to transfer
your item and click Next.
7. Review the transfer details and select box next to Terms & Conditions.
8. Confirm the transfer by clicking the button that says Confirm. THERE IS NO OPTION TO UNDO THIS.
Repeat each step for each item you wish to transfer.

That's it! The person to whom you transfer an item will receive an email confirming the transfer.

Hoe blijf je vrolijk in de woestijn?
Bescherm jezelf: stof & kou & zon & uitdroging
Stof-Dust
Ja het waait altijd op de playa; het ene jaar meer dan het andere jaar. Met de grootste drukte en aankomst van
Burners maar ook door de vele Burns die plaats vinden; worden de Dust storms met de dag iets erger. Hier
wen je wel aan, maar in het playa zand zit Alkaline en dit is niet prettig voor je gezondheid: je kan er een nare
playa hoest van krijgen en enorme kloven in handen en voeten. Bescherm jezelf.
Mondbescherming:
• Bescherm jezelf tegen de playa dust (Alkaline) en draag een stofmasker/doek.
• Stofmaskers: eenvoudige wegwerp, professionele of fancy versierd; iedereen heeft eigen voorkeur.
•
Doeken: zelf vind ik stofmaskers vervelend zitten en daarom geef ik de voorkeur aan doeken. Koop n
doek van katoen want synthetische gaat zweten. Zelf gebruik ik katoenen luchtdoorlatende stretch
doeken omdat ik die ook makkelijk om mijn middel kan knopen.
• Astma? zie BM site=> geven tips waar je goede mondmaskers online kan bestellen
Voeten:
• Door de alkaline hebben je voeten en handen flink te lijden. Daarom wordt het dragen van slippers
afgeraden. Maak je voeten regelmatig schoon en smeer je voeten s’morgens en s’ avonds in met een
goede vette crème met citroen substantie;dit lost de alkaline op. Neem voldoende schone sokken
mee. Heb je toch kloven: neem een voeten badje met water-azijn; dit neutraliseert de alkaline (1/4
azijn-3/4 water)
Oogbescherming:
• Goggles/ stofbril: tegen stof is een must. Als je zeker wilt weten dat deze goed aansluit koop m dan in
Nederland.
• Er bestaan gekleurde goggles die prettig zijn voor overdag met de felle zon maar voor s’avonds is een
transparante handig
• Draag je lenzen? Neem wegwerp lenzen mee en een bril voor het geval je ogen te geïrriteerd zijn en je
je lenzen niet meer in kan.
Lang haar?
• Dat je haar vies en stoffig wordt is een feit en te overzien. Door de Alkali droogt je haar heel erg uit (ik
kon het eerste jaar 7 cm afknippen) . Daarom draag ik veel pruiken, doeken en hoeden om mijn haar
enigszins te beschermen.
• Verder koop ik bij een Surinaamse haarwinkel olie die ik in mijn haar kan doen om t uitdrogen te
voorkomen.
• Andere tip die wordt gegeven: conditioner /kokos olie in doen en niet uitspoelen.
Kou
Overdag is het warm maar s ‘avonds kan t echt koud worden, ja tegen vriespunt.
• En hoewel het afgelopen jaren goed te doen was s’avonds weet je nooit vooraf hoe koud t zal zijn:
een warme jas is echt een must!
• Neem kleding mee die je in laagjes kan dragen/thermo ondergoed voor de avonden
• zorg dat je een warme slaapzak hebt
Zon- uitdroging
De zon schijnt de hele dag plus je bent constant in beweging en aan het fietsen. De temperatuur voelt
verraderlijk aan; bescherm jezelf voldoende tegen uitdroging!
• Blijf water drinken!! Minimaal 2 liter per dag en zorg dat je voldoende zout binnen krijgt!
• Heetst van de dag: zoek shelter
• draag een hoed; niets zo vervelend om uitgeschakeld te worden door een zonnesteek!
• bescherm je huid met een hoge factor (50) en gebruik lippen balsem met sunblock
• neem een doek mee die je over je schouders kan doen(tegen verbranden) of draag een dunne wijde
katoenen blouse met lange mouwen
• Draag een zonnebril
Regen
JA het kan regenen! In 2014 regende het zo enorm dat de poort tijdelijk dicht ging. Regenjas en ziplock zakken
om je voeten. Fietsen is niet mogelijk omdat het playa zand gaat klonteren.
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Kleding
Kleding in vacuüm zakken: neemt minder ruimte in beslag plus pak je kleding voor de terug weg apart in een
vacuüm zak zodat deze stof vrij blijven!
Tip heenreis: Ik heb niets te verbergen maar heb geen zin in vertraging (zeker met overstap) door een controle
bij het vliegveld. Daarom kleed ik me niet duidelijk herkenbaar als Burner en probeer ik mijn fake fur jas/ hoed
toch in mijn koffer te proppen.
Go creative! Iedereen is vrij om te dragen wat hij/zij wilt. Opvallend, creatief of naakt, je ziet van alles. Maar
een ding is zeker: overdressed ben je hier nooit! Na mijn eerste Burn ben ik ook zelf kleding gaan maken; pre
fun des te groter.
Laagjes: De temperatuur is niet te voorspellen maar het kan s’nachts koud zijn zeker op de open playa. Als je
ergens ver op de playa staat te dansen met zonsopgang stijgt de temperatuur snel en heb je echt geen zin om
terug te gaan naar je kamp. Daarom zijn laagjes handig!
Thema’s: iedere dag zijn er thema’s en bike rides (optochten) etc waar je aan mee kan doen:
- Dinsdag: Tutu: op Tutu-Tuesday dragen veel Burners een tutu. Ja ook mannen!
- ? : White party in de Opulent Temple: wit
- Donderdag: Bilion Bunny March: bunny oren
- Donderdag 12.00: Pink Ride & Hug Nation: roze. Start vanaf thema kamp Pink Heart naar centre
Camp
What not to wear:
• Draag geen (boa’s, glitter etc) die snel loslaten=MOOP (Matter Out Of Place=vervuiling)
• Echt bont is natuurlijk het warmst maar wordt niet even gewaardeerd: een goede fake fur coat werkt
prima
• Waarom geen veren? Ja je zult veel mensen zien die veren maar toch wordt dit niet gewaardeerd. Er
zijn twee redenen:
1. Veren kunnen los laten en dat is MOOP.
2. Veren versus indianen stammen blijft een gevoelig onderwerp voor Amerikanen.

Kleding:
•

•
•
•
•
•
•

Warme kleding tegen de kou:
Jas: ik geef zelf de voorkeur aan een half lange fake fur jas zodat het grootste gedeelte van mijn
lichaam warm blijft en ik daaronder luchtige kleding aan kan. En oh wat kan t koud zijn. In 2015 was t
overdag zelfs zo koud dat ik mn fur coat aan had.
Fake fur muts
Beenwarmers: lekker warm voor s’avonds en multi functioneel=ik gebruik ze ook voor mijn armen
Mouwloos bontje: rond zonsondergang is t op de Playa net te warm voor een jas maar de temperatuur
zakt snel en een mouwloos bontje ideaal.
Thermo ondergoed/legging=praktisch voor s’avonds onder je kleding of om in te slapen.
Fleece trui
Voor kou kleumen: neem handschoenen mee (fijn voor s’nachts op fiets)
Stofmasker of doeken voor mond=> de een heeft de voorkeur voor stofmaskers , ik draag een gewone
katoenen doek. (synthetisch is niet prettig bij warmte)
Goggles/Stofbril
Zonnebril: als er minder stof is tegen felle zon
Hoeden: bevestig een koord aan je hoed zodat deze niet wegwaait bij de eerst ruk wind. Neem 1
reserve hoed mee( kwijt dan de klos)
Pruik/doek: ideaal om je lange haar te beschermen.
Gekke make-up + speciale gezichtslijm: nep wimpers/ gezichtsverf of body paint (glow in the dark)/
andere versieringen zoals bv gezichtsstickers. Zorg dat je geen glitters draagt die kunnen
loslaten=MOOP

•

•
•
•
•
•

Lekker zittende schoenen waar je dikke sokken in kan doen; je voeten zetten uit!. Ik geef voorkeur aan
schoenen met soepele profiel rubberzool en zonder rits (door stof krijg je die niet meer dicht) en
zonder veters (makkelijker). Toch een rits: smeer rits in met kaars om ze open te krijgen.
Voldoende (badstof) sokken=> iedere dag schone sokken is geen overdreven luxe om kloven te
vermijden
Slippers: ja je ziet voldoende Burners met slippers maar je voeten kunnen dikke kloven krijgen. Ik
gebruik ze walleen in mijn kamp of voor een kleine stukje naar de wc
Regen poncho: ook al is t een wegwerp want ja het kan gaan regenen
Mannen: ja een Army-utility rok ( dik katoenen) is het meest comfortabel op de playa!! eenmaal
overstag snap je waarom….
Dont forget your tutu voor Tutu Tuesday! Ook mannen…

Inspiratie nodig?
http://www.darrenkeith.com/#/PERSONAL/Burning%20Man/1/thumbs
http://www.blackrockyearbook.com/Welcome/Welcome.html
http://webbery.com/galleries/burningman/
http://www.youtube.com/watch?v=RJCYEUKItRY&playnext=1&list=PL9B913DEACD00EE20&feature=results_vi
deo
http://www.youtube.com/watch?v=1aSscXXpmNY
op Etsy en Instagram vind je ook veel inspiratie.
)’(

Fiets
Niet iedereen beseft hoe groot Burning Man is: dit is te vergelijken met binnenstad van Amsterdam. Van de
ene kant naar de andere kant ben je makkelijk 45 minuten bezig. Daarom is een fiets een must!!!
Foto van Burning Man gelegd op Amsterdam.

•
•

Zorg dat iedereen een eigen fiets heeft! De meeste fietsen hebben geen bagage drager en in het rulle
zand en met de lange afstanden is het TE zwaar om iemand achter op te hebben.
Deze kan je huren of kopen (nieuw of gebruikt). Zie info/adressen:
http://www.burningman.com/preparation/travel_info/reno/reno_Bikes.html

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ben je van plan een fiets te kopen: neem dan een fiets met dikke banden ( want rul zand) en ZONDER
versnellingen=> door zand snel stuk. Neem geen inklapfiets met een klein wiel; dit fietst te zwaar.
Gebruikte fiets kopen: www.kiwanisbikes.org. , http://www.renobikeproject.com , Save Mart in Reno/
Nieuwe fiets: walmart (vaak moet je deze nog zelf in elkaar zetten)
Fiets huren: Black Rock Bicycle in Reno ( =op weg naar BM) .
http://www.playaplace.com/products/used-bicycle-from-50 of
http://blackrockbicycles.com/product-list/burning-man-bike-rentals-and-sales-1228/ =
Goede fietsen en geweldige service!! Geef aan of je mannen fiets of vrouwenfiets wilt bij het huren. Je
kan hier ook handige fiets attributen(badstof zadelcover/ mandje/ fietsbel/ fietslampen/ verlichting)
kopen maar is wel prijzig.
Fietsenrek: je auto of RV zit snel vol. Informeer of je bij auto/ RV verhuur ook een fietsenrek kan
huren(is goedkoper dan kopen). Bij de meeste RV verhuurders is reserveren niet mogelijk. Toch
kopen?: walmart. Vergeet niet ook straps te kopen om de fietsen stevig te bevestigen.
Neem zelf bandplak spul mee. Fiets stuk en hulp nodig? Er zijn erg veel fiets reparatie kampen zoals
bv: Playa Bike Repair Camp. Hier zou je ook als volunteer kunnen werken mocht je handig zijn!c
Zet je fiets altijd altijd altijd op slot (OOK IN JE EIGEN KAMP!). Een fiets die niet op slot staat wordt
gezien als een gift.
Zet je fiets nooit vast aan een kunstwerk of rijdende Art car!
Om je fiets in het donker terug te vinden=laat je lichtjes aan!
Fietsmandje: ideaal om je drank, rugzak, jas of wat dan ook in te doen
Onderhoud: je scharnieren& ketting hebben te lijden door het zand. Gebruik daarom cerflon
procycling cleaning wax (=beter dan olie)
tie wraps+ ducktape om verlichting/versiering vast te maken
Het gebeurd wel, maar het is NOT done; laat je fiets niet zomaar achter!!= MOOP
breng je fiets naar: http://www.renobikeproject.com/ of http://www.kiwanisbikes.org/

Neem mee vanuit NL want goedkoper dan in USA:
• Fietsslot (Action/Euroland) . Ik koop altijd een vrij lang draadslot zodat ik de mouw van mijn jas er
door kan doen als ik deze niet meer aan wil tegen zonsopgang.
• Verlichting : El Wire, kerst lampjes op batterij, solar lampjes. Zorg dat je echt meer dan voldoende
zichtbaar bent als je fietst! Laat je lampjes aan zodat je je fiets sneller terug kan vinden.
• Versiering: neem dingen mee om je fiets te versieren. Tussen de 50.000 overige fietsen
helpt iets opvallends om je fiets makkelijker te herkennen. Zorg dat je versiering MOOP vrij is.
• Iets comfortabeler zitten en fiets beter herkennen? koop een stuk opvallend badstof (of pluche) voor
je zadel of koop daar een zadelcover.
• fietsbel/toeter: niet perse maar wel handig aangezien iedereen kriskras op de weg loopt
• zaklampje dat je op je stuur kan bevestigen=erg handig (bv hema)

versier je fiets
)’(

Verlichting
Hiervan kan je niet genoeg meenemen: voor jezelf, je fiets! Veiligheid staat voorop: dont be a fool!
Of je aan het lopen bent, fietsen of je fiets ergens parkeert; het is donker op de playa en het is daarom
belangrijk dat je goed zichtbaar bent voor iedereen. Er rijden veel gemotoriseerde mutant vehicles rond en
het is voor de veiligheid voor iedereen belangrijk; neem je verantwoordelijkheid hierin en denk hier niet te
licht over.
Een bijkomend probleem is je fiets s ‘avonds terug te vinden tussen alle andere fietsen en opvallende
verlichting kan dan helpen.
Verder besefte ik me het eerste jaar niet dat het terug vinden mijn mijn kamp soms best lastig is. Een
bijkomende uitdaging: de straat bordjes worden na een paar dagen verwisseld of volledig weg gehaald => solar
verlichting voor je kamp is ideaal.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Wire: is bij ons Nederlanders niet bekent maar ideaal. Dit zijn flexibele lange dunne draden die in
die ideaal zijn voor je fiets en om in je kleding te verwerken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende
lengtes( ik geef voorkeur aan 5 meter) , in verschillende kleuren en met diverse standen (on-flash-off).
Ze werken op batterij. El wire is alleen online te koop.
ipv El Wire: kerstlampjes, bloemsliert met lampjes op batterij of sliert lampjes op solar (Action)
Allerlei glow in the dark gadgets voor nek/ handen/haar/ armen
glow in the dark knakstaafjes (Xenos/Action/ Euroland) kan maar is tevens MOOP
Klein zaklampje (zorg voor straal met een groot bereik)
Grote zaklamp, led of solar lamp voor in kamp
Solar lampjes die je in de grond kan steken bij rebar; zodat niemand er over
struikelt en je je eigen kamp makkelijker terug vind
Lamp voor op hoofd; handig tijdens t fietsen(Xenos)
Voor en achter lampje die ik op fiets kan bevestigen=> neem ik mee vanuit NL
want hier makkelijk te krijgen en goedkoop
Voldoende reserve batterijen voor je verlichting

El Wire kopen:
•
•

•

Let op bij je aankoop dat het inclusief de controller is (=batterij doosje)!
Ebay is t goedkoopst maar uit ervaring blijkt dat pakjes niet altijd (op tijd) aankomen. El wire komt
vaak uit China en levertijd is tussen de 6-8 weken. Ook komen pakketjes niet altijd aan. Daarom koop
ik mijn El wire bij verschillende leveranciers.
Andere sites (maar duurder):
www.kitelight.nl , www.dx.com
https://www.iprototype.nl/search?search_string=el+wire
Etsy : https://www.etsy.com/search?q=elwire

elwire

handige tip: gallon met hoofdlampje
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Water & drank
Tips:
http://www.burningman.com/preparation/event_survival/water.html
Water:
• Hoeveel water neem je mee? 1.5 gallons water per dag- per person= 5,6 liter voor drinken, koken,
wassen, afwas .
• Droog niet uit en blijf water drinken=> zo’n 2 liter per dag in ieder geval.
• Een Camelbag (=rugzak met water reservoir en drinkslang) is niet een must maar wel erg handig voor
je water.
Koop een camelbag van 2 liter zodat je niet halverwege terug moet om bij te vullen. Uit ervaring heb ik
geleerd dat goedkoop- duurkoop is.
Mijn eerste camelbag van walmart ging direct lekken. Op marktplaats zijn veel militaire camelbags te
vinden die niet duur zijn en professioneel.
Ik gebruik mijn camelbag alleen voor water; niets zo vervelend als een drank bijsmaak de volgende
morgen.
Drank:
• Een can voor je drank (walmart of in NL bij legerdump) of een lege water gallon= lekker groot en zo
kan je delen met anderen! Tip: de mondopening van mijn can is groot genoeg om ook ijsblokjes erin
te kunnen doen.
• Beker met oor en deksel (tegen stof) + een karbijn haak om je beker aan je rugzak/fiets te hangen: bij
iedere bar kan je drank krijgen maar je hebt wel je eigen mok nodig.
• Bij het schenken van alcoholische dranken zijn barretjes verplicht naar je paspoort te vragen. Een
kleuren copy van je paspoort is NIET voldoende!
• Een trechter: om je drank makkelijk te mixen en in je can te kunnen gieten
• Het is lastig om te vertellen hoeveel drank je mee moet nemen. Bij iedere bar krijg je drank waardoor
je snel te veel mee neemt. Maar neem wel voldoende mee zodat je kan delen met anderen.
• Besef dat je op deep playa geen drank kan krijgen (wel art karren maar geen bar) en neem voldoende
mee voor jezelf en anderen.
Aannemen van drank: take care of yourself and others!
Een kleine waarschuwing: ja ook op BM komt het voor dat er drugs in drank zit. Weet van wie je neemt en wat
je neemt. Zorg ook voor je mede Burner ook al ken je hem of haar niet; zit of ligt iemand er niet fijn bij- biedt
hulp/zorg.
)’(

Dried ice & ijsblokjes
Dried ice:
Compacte ijsblokken die je kan gebruiken in je coolbox om eten en drank koud te houden. Dried ice blijft zo’n 3
a 4 dagen goed.
•
•
•
•

Koop je dried ice in Reno, ze zijn hier voorbereid op Burners en dus overal hier te koop!
Koop je dried ice NIET bij de supermarkt=erg duur maar bij een Airgas station! Zoek van te voren een
aantal adressen op! Zie ook BM site tips.
Dried ice alleen vastpakken met werkhandschoenen!!
Leg boven op het dried ice eerst een handdoek zodat je eten en drank niet direct bevriest of eraan
vast plakt

•
•
•

Na 3- 4 dagen gaat t dried ice smelten: laat t water gewoon in je coolbox=> dit heeft geen invloed op t
koud houden van je spullen
Dried ice in coolbox: verpak je eten in ziplock zakjes als dried ice gaat smelten kliederboel
Coolbox met dried ice in je camper? Zorg dat er voldoende ventilatie is=> af en toe raampje open

IJsblokjes:
• Ga je met een RV; koop een zak ijsblokjes voor in je vriezer
•
IJsblokjes op de playa:
• Op BM zijn er 2 dingen die je kan kopen: koffie in Center Camp EN zakken met ijsblokjes
• Waar? Er zijn 3 plekken waar ijs verkocht wordt: Center Camp, 3.00 Plaza en 9.00 Plaza (Zie Map in je
boekje) op ma-zat 9.00-18.00 en zondag 12.00-18.00
• neem voldoende cash klein geld mee: zo’n $ 3 per zak (schijnt dit jaar iets duurder te zijn)
)’(

Camera
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Zomaar iedereen fotograferen is not done: vraag dit daarom vooraf !
Fotos gebruiken voor artikel of tijdschrift? Voor alle Ieder commerciële doeleinden is vooraf
toestemming nodig van Burning Man! Wat veel mensen ook niet weten dat een bedrag van de
inkomsten af gestaan moet worden aan Burning Man . En als je denkt dat je hierinderuit komt dan is
het antwoord NEE. Zo heeft Joris Voorn zijn video waarin hij beeldden van Burning Man gebruikte van
you tube moeten halen….
officieel behoor je t volgende formulier in te vullen/uit te printen:
http://www.burningman.com/media/doc/preparation/event_survival/12_PUA.pdf
Filmen op BM? Lees:
http://www.burningman.com/preparation/event_survival/video_cameras.html#.UCqYYYl5mc0
Lost and found: dingen kunnen kwijtraken. Er is een lost en found afgeef adres op het BM terrein zelf
en ook na BM wordt er een hele lijst opgegeven van spullen die kwijt zijn geraakt. Of mail naar:
lostandfound@burningman.com.
Tip: Om die reden heb ik op de eerste foto die ik neem met mijn fototoestel/iphone de volgende
gegevens: mijn naam, adres, telefoon nummer en email adres. Ook kan je een pleister plakken met
daarop je naam, adres, kamp locatie. Als ik mijn camera verlies makkelijker terug te bezorgen.
Vraag iemands email zodat je achteraf foto’s kan delen/versturen
Wel/niet een dure camera mee? Ik neem zelf twee camera’s mee: een kleine compacte en mn spiegel
releflex. Ik heb niet altijd even veel zin om de hele dag met een zware camera rond te zeulen maar er
zijn momenten dat ik mn spiegel releflex camera nodig heb voor betere foto’s. Anderen geven
voorkeur gewoon iphone te gebruiken.
Zorg dat je je spiegel reflex wel goed beschermt stof! Hoe: ook daarin heeft ieder zn voorkeur. Tips
and trics kan je vinden op:
http://www.kern-photo.com/2012/08/burning-man-2012-photo-tips-see-you-in-brc/
op eplaya site:
http://eplaya.burningman.com/search.php?sid=9d9b82a8f2bd69dad332eb5e4260d505
http://www.burningman.com/press/photo_guide.html
Fanatieke fotograaf? In het thema kamp Media Mecca is een meet and greet voor fotografen (happy
hour tussen 4:30-6pm)

)’(

Accommodatie
)’(

Thema kamp (theme camps)
Er wordt veel gesproken over thema kampen maar wat is dat eigenlijk? Ook bestaat er vaak het misverstand
dat het een must is om je bij een thema kamp aan te sluiten.
Er zijn thema kampen in verschillende soorten en maten. Sommige thema kampen organiseren activiteiten of
workshops, hebben een bar of muziek, koken samen, zijn enorm versierd, hebben een thema of zijn specifiek
op een bepaalde doelgroep gericht (gay friendly/ spiritueel/ erotisch/ nationaliteit).
Maar er zijn ook kampen waar het meer gaat om het delen van faciliteiten zoals een gemeenschappelijke
keuken/douches of gewoon elkaars gezelschap.
Bij het ene kamp zal er van je verwacht worden dat je bv dagelijks een bar of keuken dienst op je neemt, mee
doet aan hun activiteit, bij een ander kamp is het samenzijn voldoende. Ieder kamp verschilt hierin en aan jou
te bepalen wat je behoefte is.
Ga je met een tent dan is het natuurlijk fijn als je gebruik kan maken van een gemeenschappelijke keuken,
shelter of douche. Maar zoals overal op BM geldt hier ook: radical self-reliance en be a participant!
En ja op deze manier leer je snel nieuwe mensen kennen hoewel dat naar mijn idee net zo makkelijk gaat als je
tentje zomaar ergens neerzet; maak kennis met je buren en nodig ze uit voor een drankje of eten!
Plaats van het camp: Houdt ook rekening met de plaatsing van een kamp: staat dit kamp bij de Esplanada (de
binnen ring van de Playa) dan moet je er rekening mee houden dat er constant muziek is, drukte en lawaai.
Bijdrage: Ook zal er bijdrage worden gevraagd, die per kamp zal verschillen: geld bijdrage of bv een bijdrage in
drank, eten of materiaal.
Hoe kom je bij een kamp? Op het eplaya forum kan je zelf een oproep plaatsen of zoeken naar kampen die
medekampers zoeken. En vraag op onze BM Pub andere Burners naar hun ervaringen. Voor veel camps moet je
worden voorgedragen door een andere Burner.
Een waarschuwing: in 2014 is 1 thema kamp groot in het nieuws gekomen. Ze beloofden fietsen, eten en zelfs
tenten en richtte zich daarmee vooral Europeanen voor wie het lastiger is alles mee te nemen. Uiteindelijk
kwamen ze GEEN van de beloftes klaar en stonden meer dan 100 Burners in de kou. Weet bij welk kamp je gaat
staan, laat je informeren.

Nederlandse camp: Een veel gestelde vraag is “’is er een Nederlands camp waar ik me bij kan aansluiten?” Nee
deze is er (nog)niet. Iemand zal ooit het initiatief moeten nemen want een Camp bouwen doe je niet zomaar.
Je hebt een Dome nodig, shade structure, faciliteiten moeten worden gebouwd. En ja hoop echt in de
toekomst te kunnen zeggen dat er een Nederlands Camp is.
)’(

Waar ga ik staan?
Plek zoeken: waar ga en wil ik staan?
Nogmaals: voordat je zomaar ergens gaat staan, eerst je buren vragen of de plek al gereserveerd is. Zeker de
binnenste staten zal grotendeels al gereserveerd zijn.
Iedereen heeft de neiging zo dicht mogelijk bij de Esplenada te willen staan. Over het algemeen zijn deze
gedeeltes al gereserveerd voor Theme Camps. Wel een plekje gevonden besef dan dat de binnenste ringen zijn
over het algemeen ook luidruchtiger.
Sta je naast een Theme Camp? Alle kans dat er overdag DJs zijn en het gedurende de hele dag luidruchtig kan
zijn. Zelf ben ik blij met een plek ergens bij I of J. iets verder fietsen maar ik zoek de drukte op en vind het
heerlijk dat ik ook de rust heb.
Dixies: ik ga er niet naast staan maar het is wel fijn om deze op loop afstand te hebben!
Windinval:
Yep, ik hou met het uitzoeken van een plek rekening met de windinval! En hoewel dat lastig is omdat de wind
van twee kanten komt geloof ik dat de beste zijde de straat aan de mountain kant is.

Sunrise is around 6:15AM, sunset is around 7:30PM.
Sun rises at 1:00 angle, moves clockwise, and sets at 7:30 angle (street).
Prevailing winds are from 5:30 angle.
Crosswinds are from 12:30 angle.
North is at 10:30 angle.
)’(

Hoe kunnen mijn vrienden me terug vinden?
Als je in een thema kamp staat weet vooraf al in welke straat je staat. Je locatie kan je vooraf opgeven op
Burnersmap.com en delen met je vrienden. Maarrrrrr thema kampen kunnen groot zijn. Overal staan
tenten/RV’s en je hebt geen idee welke tent van hen is. Veel Nederlanders nemen daarom een NL vlag mee als
herkenning. Zorg dat je een hoge paal hebt om ’m te bevestigen anders ben je nog steeds lang aan t zoeken.
Als je niet in een theme camp staat weet je nooit vooraf waar er een plekje is. Natuurlijk kan je bv vooraf
aangeven waar je ongeveer wilt gaan staan maar iedere RV ziet er het zelfde uit en zoeken zonder exacte
aanduiding is een NO GO. Wil je ook nog eens als groep bij elkaar staan maar kom je niet tegelijk het terrein op
rijden dan heb ik de volgende tip:
Ik sta altijd graag ergens bij 8.30 staan dus diegene die als eerst van ons kamp aankomt hangt daarom
fluoriserende briefjes op met ducktape op de palen van 8.30-H, 8.30-I, 8.30-J en bij Distrikt 9.00-F (een kamp
dat altijd makkelijk te vinden is en herkenbaar is) met daarop de uiteindelijke exacte plek. werkte fantastisch!
Verder kan je ook in het computer systeem bij Center Camp je exacte plek invullen
Hoe geef ik mijn exacte locatie aan?
Je hebt straten die aangegeven worden door namen (de letters) en zijstraten die worden aangegeven door
tijden (van 10:00 tot 2:00).
Je hebt een kant waar de playa is(open midden ruimte) een de kant van de weg waar de bergen liggen. Dus
playa of mountain kant. Dus het maakt niet uit van welke kant je een straat in rijdt: er is altijd een mountain
kant waar je kan staan en een playa kant. Stel je kamp is rode kruis: dan sta je in straat H- ter hoogte van 8:20
aan de mountain kant. Geef ook vooral de exacte tijd aan: “ergens tussen 8:30 en 8:15” is te globaal want de
straat is lang!

Aanduiding van je kamp:
H- 8:20- mountain kant ( het witte vlak met t rode kruis= je tent/RV. Zou je tent in het vlak er tegenover staan
dan is dat de playa kant! )

)’(

Met Camper(RV) naar BM
Handige links met tips en trics:
http://titanradiator.com/rv/RV_Camping.pdf
http://www.burningman.com/preparation/event_survival/rvs.html
https://ignitechannel.com/stories/how-beat-heat-burning-man/ (ins en outs over stof-zon-hitte-shade )

Waar moet je aandenken bij het huren van een camper?:
• Fee/ Borg: als je naar BM gaat betaal je, zeker als je een camper huurt vanuit SF, naast een borg ook
nog een extra fee. Wees eerlijk en vermeld dat je naar BM gaat (ze komen er toch achter als je je
Camper ophaalt). Mits je de RV schoongemaakt terug brengt is er niets aan de hand. Sommige
verhuur bedrijven geven de wat oudere RV’s mee naar BM. Vanuit Vegas betaal je meestal geen BM
fee maar wel altijd een borg.
• Tip: reserveer je RV op tijd- dwz in november. Als je dit pas doet op het moment dat je je BM kaart
hebt zijn prijzen sky high en is het lastig om nog een camper te huren ! Mocht je onverwachts toch
niet meer kunnen gaan dan ben je hooguit je reserveringskosten kwijt. Of verhuur je camper door aan
een andere Burner: omzetten op naam is niet zo duur.

Ben je in de mogelijkheid al op vrijdag je camper te halen: maak hiervan gebruik. Op de zaterdag halen
de meeste Burners hun RV en het kost je vaak een halve dag wachten.
• Ivm planning: bij huren van camper moet je altijd eerst 1 avond overnachten.
• Buitenlands rijbewijs nodig=> wordt wel genoemd maar is niet nodig!
de
• Vergeet niet de 2 rijder op te geven.
• 500 miles afkopen?: ja mits je vanaf SF rijdt aan te raden/ 1000 miles vanuit Vegas
• Gratis vervoer van Hotel naar RV verhuur: de afstanden zijn groot , je koffers zwaar. Meestal wordt
gratis transport aangeboden vanaf bepaalde hotels. Ik kies meestal voor een ander hotel omdat t
goedkoper is maar zorg ervoor dat mijn hotel in de buurt is van een oppik hotel zodat ik gebruik kan
maken van het gratis transport=> wel zo handig
Huren:
• Vraag vooraf of je een fietsenrek kan huren=goedkoper dan kopen. Vaak weten ze pas ter plaatsen of
er nog een fietsenrek avaible is (first in First out).
• Vraag naar GPS (=is niet standaard incl)
• Personal toolkit=> lakens/handdoeken/bestek/pannen etc. Je kan alles kopen maar persoonlijk vind ik
t handig dit gewoon te huren
• Stoeltjes en camping tafel huren: bekijk zelf kwa kosten/gemak of je dit wilt huren of kopen
• Alternatief te huren: een koffiezet apparaat & broodrooster. Dit laatste lijkt een luxe maar ben je een
brood eter dan is het kleffe USA brood een stuk lekkerder. En baggels in broodrooster met crème
cheese; jummie
•

Camper benodigdheden:
fietsenrek+ straps om fietsen stevig erop te bevestigen/ camping tafel+stoeltjes/ grote led lamp/ coolbox ; je
ijskast is klein en ben je met 4 of meer personen dan heb je deze nodig/ materiaal om shade structure/shelter
te bouwen!!/ ducktape+ blauwe schilderstape/ werkhandschoenen/ stevige rubber hamer (om rebars de
harde grond in te krijgen) / reserve sleutels voor RV/ gallon reserve benzine
Camper tips:
• Weet hoe je RV werkt: Misschien heb je de neiging zo snel mogelijk de RV in ontvangst te nemen en
weg te rijden. Maar JUIST op BM is het erg belangrijk exact te weten hoe je camper werkt: welke
handelingen je wel of juist niet moet doen als je iets aanzet, gebruik van generator, weet wat erop
elektra, batterij of gas werkt, wel of niet aanzetten van je motor half uur per dag?, inhoudt van je grey
en blackwater, wat te doen als iets uit valt. Sla de video instructie niet over!!
• Reserve sleutel: Je krijgt maar 1 sleutel en iets kwijt raken gebeurd snel. Daarnaast is het handig dat
iedereen in de RV zijn eigen sleutel heeft. Maak voor iedere gebruiker een reserve sleutel of koop
special boxje voor aan deurpost met cijferslot waar je de sleutel in kan doen
• Koop een lege gallon om extra benzine mee te nemen: het kan nodig zijn.
• Zet je generator niet nodeloos aan en koop een goede ledlamp voor sávonds
• Tip: ik leg 1 laken en handddoek weg (in vacuum zak) zodat ik na BM nog iets schoons over heb.
• Je ijskast is relatief klein: koop verstandig eten/drank in (lang houdbare spullen)
• Coolbox is optioneel en afhankelijk van t aantal mensen in camper
• de camper schoon inleveren: vraag vooraf bij camper verhuur wat zij als boete berekenen als je m
vies inlevert (misschien vallen kosten mee en dat scheelt je tijd). Op terug weg naar Reno staan langs
de weg kan je je camper schoonmaken(vaak alleen buitenkant). Zelf schoonmaken kan bij speciale
plekken waar een was straat is, hoge druk spuit etc. Zorg dat je sponsjes , azijn vooraf hebt gekocht.

Eenmaal daar- wat tips:
• Vraag altijd voordat je ergens gaat staan aan je buren of het gedeelte vrij is: het kan nl
gereserveerd zijn door een (thema )kamp! Zeker de binnenste straten zijn grotendeels al
gereserveerd. Over het algemeen: maak altijd kennis met je buren!
• Plaatsing camper: houdt rekening met windrichting(komt van verschillende kanten). Zorg ook altijd
dat zo staat dat je makkelijk weg kan rijden wanneer jij dat wilt=> sta je niet direct naast de weg dan
zullen anderen hun kamp gaan bouwen voor je en kan wegrijden lastig zijn. Met pech is het ook
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belangrijk bereikbaar te zijn voor de Rangers, ook als je je grey water wilt lozen moet de grey water
car er bij kunnen. Persoonlijk sta ik graag direct naast de weg omdat ik dan meer interactie heb met
mensen. Verder vind ik het prettig om op loop afstand van de dixies te staan. Naast de weg: nadeel is
meer stof/geluid.
Er wordt gevraagd grote logo’s (reclame=commercieel) op RV’s te verbergen. Gebruik dik blauw
zeil/oud laken/ vlag
Generator/ electra: wees zuinig en verstandig met t gebruik van elektra/ generator/ fuel/ battery=>
zet alle knoppen UIT zodra je klaar bent!
Gebruik een ledlamp s’avonds ipv aanzetten generator(electra)
gebruik je generator minimaal (max half uur per dag) en houdt rekening met je buren ivm tijdstip
Generator aan?= dat is tevens het moment om dingen op te laden zoals batterij fototoestel etc
Water verbruik: wees zuinig met water en besef dat je grey water tank(water uit kraan/douche) erg
snel vol zit!
Tip: aangezien je je wc toch niet gebruikt is het handigst al je afvalwater eerst te legen in de wc
(blackwater tank). Is deze vol dan pas gebruik maken van je grey water tank.
Klaar met water gebruik=> zet knop uit
Douchen: ja/nee? Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal mensen waarmee je je RV deelt. Ben je
maar met 2 personen dan zal t kwa water hoeveelheid makkelijk lukken. Ben je met 4 personen of
meer: dan zal je grey water tank erg snel vol zitten en zal je halverwege je tank moeten laten leeg
halen. Over het algemeen: douche kort en handig of niet.
Buiten douche: sommige RV’s hebben een buiten douche. Wil je deze gebruiken zorg dan dat je een
structure bouwt met zeil zodat je t water op kan vangen en t water kan verdampen. Want NEE, ook
schoon water zonder sop mag je niet zomaar in de grond laten weglopen(= MOOP)
Let op: de zon schijnt maar grote hoeveelheden water verdampen niet op tijd! Dit water moet je ook
weer mee terug nemen= MOOP
Poepen en plassen doe je NOOIT in je RV! Door de hitte gaat het enorm stinken. Er zijn voldoende
Dixies aanwezig die voorzien zijn van WC papier en handdispensers en deze worden zeer regelmatig
schoongemaakt.
Altijd deur op slot en ramen dicht als je weggaat; helaas…..loop geen risico.
Sommige RV’s hebben een uitrol luifel=> gebruik deze nooit, ivm harde wind gaat deze geheid stuk
Stof:
Zorg dat je je de juiste schoonmaak middelen al bij je hebt: de alkaine krijg je alleen met witte
wijnazijn weg! (grote scheut in water)
Afplakken van de raamranden met blauw schilderstape houdt de stof enigszins tegen. (kies de blauwe
schilderstape want sterk genoeg en makkelijker te verwijderen=> laat geen plak achter. Gebruik geen
ducktape, in hitte blijft plak zitten op RV) .
Om je bed beetje stofvrij te houden: plastic cover
Vloer: bevestig met ducktape dik bruin papier die in grote rollen te verkrijgen is. Echt een hele zorg
minder voor schoonmaken.
Doe je schoenen buiten uit om RV enigszins stofvrij te houden
Hitte en zon:
Bouw een shade structure/shelter! Het is warm en je zit niet in je RV maar buiten. (zie shelter)
Gebruik zilver folie over je ramen om de hitte buiten te houden.
Parkeer je RV met de neus naar t Noorden. In de ochtend schijnt de zon dan weliswaar op je ingang
maar gedurende de dag als de zon gaat draaien creëert het schaduw waar je in kan zitten.
Gebruik airco? Tsja t is warm, maar verbruikt onnodig veel elektra.
de camper schoon inleveren:
vraag vooraf bij camper verhuur wat zij als boete berekenen als je m vies inlevert (misschien vallen
kosten mee en dat scheelt je tijd). Op terug weg naar Reno staan langs de weg kan je je camper
schoonmaken(vaak alleen buitenkant). Zelf schoonmaken is een stuk goedkoper. Reken in ieder geval
een halve dag hiervoor=> zie adressen terug weg waar. Vergeet niet vooraf je schoonmaakspullen te
kopen(sponsjes/ schoonmaak middel/ witte huishoud azijn etc) . en vergeet de motor niet!

RV huren van particulier - verzekering
Heel eerlijk is dit onbekend terrain voor me maar er zitten haken en ogen aan. Dit is wat ik er over kon vinden:

Heeft de eigenaar een verzekering voor de RV? Zo ja, is ere en mogelijkeheid deze op tijdelijke basis te
gebruiken (wat staat er in de kleine lettertjes) . Dit is een grijs gebied voor USA auto verzekeringen dus let op.
Gast rijders mogen iemands anders verzekerde RV rijden, maar als je een fulltime rijder bent dan moet je
toegevoegd worden door de owners policy. Als je niet de eigenaar bent van een RV kan je deze niet
verzekeren.
de eigenaar moet een extra verzekering aansluiten die jij dan moet betalen. Veel Nederlanders begrijpen niet
hoe hier de verzekeringen in elkaar zitten. Hier is ten alle tijden de eigenaar van auto aansprakelijk, ook als hij
de auto verhuurd of uit leent.

)’(

Met de tent BM
Handige link met tips en trics:
http://www.burningman.com/preparation/event_survival/securing.html

tenten pakket huren kan via: http://www.playapads.com/burning-man-rentals/basic-anddeluxe.html (ik heb geen ervaring of dit betrouwbaar is en wat kwaliteit is)
hexayurt bouwen: https://www.youtube.com/watch?v=hU7pzfUH9oA&ab_channel=VinayGupta
Tent:
•
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Stof tegen gaan: neem een tent zonder (gaas)ramen of tape alle kieren in je tent dicht tegen de stof.
Of span lakens tussen binnen en buiten tent om de stof tegen te houden. Ook een shelter bouwen
over je tent helpt niet alleen voor de hitte maar de ergste stof tegen te houden(afhankelijk van t
materiaal van je shelter natuurlijk).
Houdt met het plaatsen van je tent(ingang) rekening met windrichting of plaats deze op een handige
manier naast een RV of je auto. Maar dan wel zo dat je niet vlak bij de generator van een RV staat.
Het is warm erg warm en de zon brandt al vroeg op je tent. Zorg daarom dat je over je tent een shelter
bouwt om de brandende zon enigszins tegen te houden. Zilver folie (isoleer covers) houdt de hitte van
de zon enigszins buiten. Ook materiaal van de tent maakt uit: katoen is koeler dan nylon.
Gewone haringen houden hier niet=> de grond is te hard en ze zullen met een ruk wind uit de grond
getrokken worden. Daarom gebruikt iedereen stevige rebars (2 tot 3 feet) + tennisballen ter
bescherming van scherpe punten! http://eplaya.burningman.com/viewtopic.php?t=36438. ipv rebars
kan je ook playa staples gebruiken: http://www.ironmonkeyarts.org/playa-staples.html. Deze zijn wel
duurder.
Het is warm, bouw daarom een shelter zodat buiten je tent koel en uit de felle zon kan zitten
Gebruik dik blauw zeil voor op grond voor je tent + rebars=>tapijt wordt stoffig/is zwaar en neemt
veel ruimte in/als t gaat regen wordt t een klieder boel
Leg een zeil/laken over al je spullen leggen om deze enigszins stof vrij te houden
Zilverfolie aan de buitenkant van je tent helpt enigszins tegen de hitte van de zon
Hele warme slaapzak ivm kou
Matras en daaronder een mat om kou tegen te houden
Plak alle kieren en ritsen dicht met ducktape tegen de stof
Door de stof kan je rits stroef worden=> zeep je rits in om dit te verhelpen
Doe je kleding(zeker voor terug) in vacuüm zakken
Neem bv kleurrijke plastic vlaggetjes mee om je kamp te versieren en deze makkelijker terug te
herkennen
Solar lampjes die je in de grond kan steken zodat je s’nachts je kamp beter terug vind
Zorg altijd dat je kamp schoon is en er geen losse dingen kunnen weg waaien MOOP
Hexayurt= zie je veel op BM omdat deze veel beter geschikt is dan een tent ( http://hexayurt.com) het
kost je een dag deze te bouwen, is stof vrij en hitte bestendig maar is wel aan de prijzige kant( $300)

)’(

Tips auto
•

•
•
•
•
•

Om je auto/motor te beschermen tegen stof en de hitte te beschermen is een hoes het beste. Heb je
dit niet zorg dan dat je in ieder geval een zilver folie/ karton op je vooruit plaatst. Ja echt ik heb
verhalen gehoord over een gesmolten dashbord.
Er komt veel stof in je motor=> zet m iedere dag daarom even aan(denk aan je buren voor tijdstip)
Neem extra benzine mee zeer prettig.
Zorg dat je een reserve sleutel hebt( het komt zo vaak voor dat deze zoek raakt….)
Bagage drager voor fietsen gekocht/gehuurd?
Rental car tip:
Als je een huurauto hebt en niet de 100-200 dollar clean kosten wil betalen zijn dit tips die helpen:
1. klap de achterbank neer (als dat kan) en bedek de boel met de grote stukken karton die je kan
krijgen waar je je water koopt. Scheelt onwijs in stof en shit op de bekleding.
2. pak je fiets (al dan niet in onderdelen) ook in, in dit karton.
3. bedek de hele achterbak ook met karton.
Achteraf noet je toch de boel schoonmaken maar dit scheelt al een hoop.
Schoonmaken met babywipes lukt trouwens redelijk ok. Water en azijn beter.
)’(

Een shade structure/shelter bouwen
Handige link met tips en trics:
http://www.wps.com/J/BM/bluetarp_files/bluetarp.htm
http://www.burningman.com/preparation/event_survival/securing.html

Eigenlijk zit je overdag nauwelijks in je RV of tent , je zit buiten. Een shelter/structure bouwen is daarom een
must tegen de hitte/zon.
RV met rolluik: nee gebruik deze niet! 1 rukwind en deze is kapot. Kant en klare party tenten lijken handig maar
deze zijn niet geschikt en waaien bij 1 harde ruk wind weg. (ik heb ze vaak voorbij zien waaien) Dit kan ook
gevaarlijk zijn, zeker als dit gebeurd wanneer je zelf niet in je kamp aanwezig bent.
Structure bouwen:
• Home Depot: om je materiaal te kopen. Wacht daar niet mee tot je in Reno bent. Alle kans dat daar al
veel op is.
• Materiaal: Onze eerste keer als Virgin kochten we goedkoop dik blauw zeil. Maar wat dom: het vangt
juist de wind en daarom raad ik t je sterk af!
Praktischer is: camouflage net –kaasdoek of andere luchtdoorlatende stoffen. Wij hebben het een keer
met parachute stof gedaan. Je zou denken dat een parachuut wind vangt maar met de juiste
inkepingen is het heerlijk koel en lekker groot. Ook ideaal ligt om vanuit Nederland mee te nemen.
Vergeet niet dat je palen nodig hebt om je shelterde hoogte in te krijgen.
• De grond is erg hard en haringen zijn niet stevig genoeg=> koop bij een hoe depot rebars (11 inche)en
laat de bovenkant daar ombuigen (zelf doen is te zwaar). Met gebogen bovenkant zijn deze namelijk
makkelijker n grond te slaan en veiliger. Gebuik ALTIJD tennisballen op de bovenkant zodat niemand
zich hieraan kan verwonden.
• Koop voldoende en zeer stevig touw, in diverse lengtes en diktes. Door de harde windvlagen moet
t touw echt stevig zijn; t breekt nl snel. Brede spanbanden zijn extra stevig.
• Solar verlichting die je in de grond kan steken: aan de rand van de weg zodat je je kamp makkelijker
kan terug vinden en daar waar je je rebars hebt geslagen

•

Zorg dat je juiste gereedschap hebt: werkhandschoenen en grote stevige hamer (nodig om rebars in
harde grond te krijgen), voldoende duck tape, tiewraps , touw etc

rebars

solar licht bij je rebars
)’(

Planning eenmaal in USA
Mensen vergissen zich nogal eens met de planning. Dingen kosten meer tijd dan je denkt. Je bent moe van je
lange vlucht dus de eerste dag zal je langzaam opstarten. Huur je een RV dan mag je deze niet direct ophalen
maar moet je eerst een dag rusten.
Je zal voor je eten, drank, water, kamp materialen verschillende winkels moeten bezoeken die niet altijd bij
elkaar in de buurt liggen, dingen kunnen uitverkocht zijn dus opzoek naar een andere winkel, je weg vinden, de
afstanden.
Zorg dat je een goede adressen lijst hebt gemaakt waar je alles kan vinden. Zorg dat je voldoende alternatieve
winkels hebt opgezocht want die zal je nodig hebben. Veel zal niet meer verkrijgbaar zijn.
Kortom neem de tijd voor alles en stel je je erop in dat boodschappen doen meer tijd kost dan je denkt.
-

Ophalen van je camper? Je bent niet de enige Burner die dag, het invullen van formulieren, instructie
video: reken zeker 4 uur.
Boodschappen doen: reken een hele dag.
Ben je ook van plan een shelter te gaan bouwen: reken een extra halve dag voordat je al je spullen bij
elkaar hebt.
Rij afstanden google map, zijn berekent op een auto, met een volle en zware RV ben je echt meer tijd
kwijt.
In Reno: dried ice halen, laatste boodschappen doen, fiets halen en fietsrek bevestigen: halve dag
kwijt
)’(

Wat is de beste dag om naar BM te gaan
en hoeveel dagen ga ik en wanneer ga ik weer weg?
Veel gestelde vragen zijn: Hoe lang duurt het om naar BM te rijden? Wat is het beste moment om files te
vermijden? Hoeveel dagen ga ik naar BM? Wat is de beste dag om het terrein af te rijden?
Hoeveel dagen ga je naar Burning Man?
Zelf geef ik absoluut de voorkeur aan een hele week. Er is zoveel te doen en ik wil de maximale aantal dagen
ervan profiteren. Zelfs in een week zie je misschien maar 10 %. Daarbij vind ik de eerste dagen (de
opbouwdagen) heerlijk: je ziet mensen kampen bouwen, het is nog een stuk rustiger en de sfeer is erg fijn. Het
laatste weekend komen erg veel ravers alleen voor t weekend en verandert de sfeer meer een volledig los
gaan.
Welke dag ga ik rijden en is file vrij?
Op zondag gaat het terrein open: vorig jaar was dat om 12.00. Over het algemeen zijn de zondag en maandag
de drukste dagen. Zeker als je met een grotere groep bent is het de eerste dagen makkelijker om nog een groot
vrij stuk te vinden voor je kamp. Daarna kan je vaak alleen nog maar in de buitenste ringen terecht.
Wil je file vermijden dan is dinsdag/woensdag een betere dag, maar ook dan kan het toch nog voorkomen dat
het lang duurt en je mist daardoor twee kostbare dagen. En heeft t zin om eerder te gaan rijden en bij de gate
aan te komen voordat deze open gaat? NEE; je komt dan op een terrein te staan en ze laten je wachten.
Iedereen die netjes aankomt bij opening gate heeft dan voorrang!
Tijdstip van rijden: Bedenk ook of je liever overdag of s’nachts in de rij wilt staan! S’nachts is het koel maar je
tent in het donker opzetten misschien iets lastiger. Als je bv op maandag ochtend gaat rijden loop je de kans
op het heets van de dag in de file te staan, en dit is zeker geen pretje. Ik geef me over aan de file en probeer er
van te genieten, zie het als voorpret.
Hoe veel tijd ben ik kwijt om het terrein op te rijden? het lang het duurt om het terrein op te komen is lastig
te zeggen. Je moet je voorstellen dat vanaf Reno de enige weg naar BM een eenbaansweg is. Dat betekent dat
iedereen stapvoets rijdt en je eigenlijk al vanaf Reno in een file staat. Om een beetje een calculatie te geven:
wij zijn op zondag middag rond 4 uur s’middags vanaf Reno vertrokken en reden rond 2 uur s’nachts het
terrein op om onze plek uit te zoeken. Dat kan soms sneller gaan maar ook langer duren!
Voordat je het terrein opgaat moet je als Europeaan bij een speciale kassa je will call ticket ophalen en omdat
je niet de enige bent sta je ook daar vaak nog lang in de rij ( koste mij in 2014 zo’n 2 uur maar omdat steeds
meer mensen een will call kaart hebben hoorde ik dat de gemiddelde wacht tijd opliep tot 6 uur. Neem daarom
water mee en trek een warme jas aan voor in de rij.

Welk moment/dag vertrek ik om de files te vermijden?
Zet de BM radio aan voor info; ze geven aan hoe lang de files zijn!!!
Een groot aantal Burners vertrekt juist direct na de tempel burn. Zij hebben vooraf alles al gepakt om direct
weg te kunnen rijden. Maar je bent dan juist niet de enige. Dus nee wil je de files vermijden ga dan liever eerst
een paar uur slapen en vertrek uitgerust in de ochtend uren.
En ja vlak voor de tempel burn is het een stuk rustiger maar is het je eerste keer dan wil je dit echt niet missen
(tempel burn is zo anders dan de burn van de man).
Kortom: het is lastig daarop een antwoord te geven en verschilt per jaar. In 2013 waren de files extreem lang:
6-8 uur om maar uberhaupt van het terrein af te rijden! Reken er dus op dat het je minimaal een halve dag kan
kosten om terug in Reno te zijn.

)’(

FAQ: Frequently Asked Questions
Gifting: wat neem ik mee wat geef ik?
Het grote misverstand over gifting: ik krijg iets en geef iets terug. Nee gifting heefts niets te maken met
ruilhandel….
Gifting (sharing) kan op heel veel manieren en is niet perse een give away. Ja een zelfgemaakte ketting is leuk
maar je bent niet de enige. Het gaat meer en vooral om de interactie die je hebt met een ander persoon.
Wat is het dan wel? Gifting is sharing….gifting is unconditional
Gifting is veel breeder en kan van alles zijn: het uitnodigen van je buren voor een maaltijd, het delen van je
drank/water op de playa, je buren hulp aanbieden met t bouwen van hun kamp, het uitdelen van ijsjes langs de
weg, s’morgens passanten uitnodigen voor een kop koffie, de tijd nemen voor een ander......Ben je kunstenaar:
je kunst is een groot gift! Daarnaast kan je iets interactiefs verzinnen op de playa zelf of in je camp, een gek
spel, you name it. Be creative.
Daarnaast is er misschien iets wat je kan en graag wilt delen, bv bodypainten, knippen, masseren. Wat dacht je
van fietsen repareren, daar zijn wij Nederlander handig in: er zijn veel kampen die dit doen en je kan daar
gewoon binnen stappen en ter plekke je hulp aanbieden . Kijk of er een kamp is waar jij met jou talent terecht
kan (zie eplaya forum) .
Ook kan je je als volunteer opgeven: ja om de lampen aan te steken maar je kan ook een greeter shift doen.
En wil je toch een give away kunnen uitdelen? Praktische dingen zijn er welkom zoals bv labello of iets anders
creatiefs
Mooie video over gifting: http://vimeo.com/88809388

Hoe groot is Burning Man? Pas als je daar bent besef je hoe groot BM eigenlijk is. Van de ene kant naar de
andere kant ben je makkelijk 40-45 minuten aan te fietsen. Zie foto waarop de plattegrond van BM is
neergelegd op Amsterdam.
Wat is het ritueel voor Virgins bij de ingang? Dat ga ik je dus niet vertellen maar geef aan dat je een Virgin
bent! It’s fun….
Wat is MOOP? Mater out of place. We laten de Playa achter zoals we deze hebben gekregen. Daarom zijn er
strikte regels wat wel en niet mag. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent je eigen afval/spullen
(vuilniszakken etc)mee terug te nemen. Dus nee, ook schoon water mag je niet zomaar weg laten lopen. En
nee, je gekochte fiets mag je niet zomaar achterlaten na afloop. En ja, als je iets op de grond ziet pak je het op,
no matter what!!

Krijg ik mijn BM kaart thuis gestuurd?: ja sinds 2015 is dat mogelijk en het scheelt want de will call rij is lang!
Wel will call: dan haal je bij een aparte rij je kaart op. Vergeet niet een je uitgeprinte bewijs+ paspoort mee te
nemen!
Heb ik bereik met mijn telefoon/ wifi/ internet?: over het algemeen kan ik zeggen nee! er zijn soms thema
kampen en in de buurt van bij Center Camp (civic plaza 3:00 en 9:00) worden signalen uitgestuurd, maar geen
garantie dat deze sterk genoeg zijn. Afgelopen jaar bleek er ook meer wifi contact te zijn bij de buitenste
ringen. Maar ach, why should you?
Is een walkietalkie handig om mijn vrienden te bereiken?: ja kan, maar iedereen zit op het zelfde kanaal en
daarom het bereik niet altijd even goed. En ja je kan elkaar even kwijt zijn/kwijt raken; maar really who cares?
Geef jezelf over aan het feit dat dit niet een ramp is…je komt elkaar wel weer tegen in je camp.
Hoe kunnen mensen mij thuis in geval voor nood bereiken?: via het emergency contact formulier:
http://911.burningman.com/?pg=contact . De Black Rock rangers zullen proberen de boodschap af te leveren.
Ook zal de boodschap bij Playa info Center camp worden afgeleverd=> dus check daar of er nieuws is.
Hoe zit t met toilet op het BM? Er staan overal op het terrein Dixies. Wild plassen=boete! Wees niet lui en
laten we de Playa aub schoonhouden=MOOP! De Dixies worden echt zeer regelmatig schoon gemaakt. WC
papier meenemen is niet nodig want dit is bijna altijd voorradig. Neem je zelf wc papier mee: gebruik alleen 1
laags en geen natte wc doekjes! (zie survival guide). Verder hangt er bij de Dixies een handdispenser. En nee
nee nee, de dixies mag je NIET gebruiken voor bv je afwaswater maar ook GEEN tampons en andere shit (lees
de survival guide=MOOP)
Wat is een Playa naam? Ik weet nog zo mijn eerste jaar; iemand vroeg naar mijn naam en toen ik mijn naam
noemde zei hij: well that name doesn’t suit you…..Uh had geen idee waar hij het over had. Veel mensen
hebben een Playa naam; deze wordt je gegeven door een andere Burner. Ik heb mijn Playa naam
(Sweetdreams) van een Burner gekregen die al jaren gaat, ik ben er blij mee. De naam past bij mij, is makkelijk
te onthouden en 1000 maal beter uit te spreken dan mijn eigen naam. Een naam kan je krijgen of zelf
verzinnen, en nee het hoeft niet.
Wat zijn rebars: haringen zijn niet stevig genoeg. Daarom kopen Burners rebars= staaldraad gebruikt in de
bouw.Deze kan je bij een home depot in verschillende lengtes kopen in de juiste lente laten knippen (11 inche
is meest standaard) en daar laten buigen.

Wat voor een muziek wordt er gedraaid? Amerikanen hebben een voorkeur Dubstep maar dat is de laatste
jaren enorm verandert. Bij camps zoals Distrikt, Robot Heart, Mayan Warrior, White Ocean, Music Savages
Camp hebben inetrnationale DJs dus meer deep house en tech. Maar er zijn ook live bandjes en er is een
geweldig jazz camp en een disco camp. Sinds 2015 is het alstiger om er achter te komen waar en wanneer
welke DJ draait. Reden men vond dat er veel nadruk werd gelegd om DJ’s-Party aspect.
Geen eigen vervoer of je RV vrienden zijn er al eerder? Dan kan je gebruik maken van een bus:
http://www.burnerexpress.com/. Nadeel van deze bus is dat het een stuk lastiger is om alles (water en
fiets en tent etc) te transporteren. Tevens is er een mogelijkheid om met andere Burners transport of een
RV te delen. Zie eplaya waar je of zelf een oproep kan doen of waar mensen lift aanbieden: ride and share.
Wat is toch een decom party? Je komt van Burning Man terug en bent er nog vol van. Daarom organiseren veel
landen een De- compression party na BM zelf zodat je even terug kan in je BM bubbel, je verhalen en
ervaringen kan delen. Houdt onze site in de gaten wanneer dit in NL plaatsvindt en in de overige Europese
landen.

Vlak na BM worden er in Reno in een aantal grote hotels ook Decoms georganiseerd. De bekenste is in het
Grant Sierra Hotel. De parkeerplaats staat vol met (nog stoffige )RV’s en Burners boeken daar graag een kamer
om een eerste douche te nemen. In het hotel zelf worden feesten gegeven en iedereen loopt nog in zn Burner
out fit rond. Fijne sfeer als je nog even niet toe bent aan de default world.
Overige BM events: naast BM zelf worden in vele landen andere officiele en non offciele BM events
georganiseerd. Sommige events zijn een dag event andere 3 daags of zelfs een week. Deze worden over het
algemeen gepost op onze site. Dit is teveel om op ten omen maar het komt er op neer dat je het hele jaar door
naar een Burner event kan gaan. Voorbeelden zijn: Nowhere (Spanje) , Nest (UK), Midburn (Israel), Borderland,
Frost, Burning Burg(duitsland), BBB(Barcelona bash) etc .
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Waar wat kopen in Nederland
(Note: het is niet onze insteek hier winkels of sites commercieel te promoten. We delen hier slechts ervaringen
die het zoeken makkelijker kunnen maken.)
Winkels:
Action: hier kan je veel vinden voor lage prijzen. Fietsaccessoires(fietsslot/verlichting/bloemslierten met
lampjes), hoeden, glow in de dark gadgets, thermo ondergoed.
Xenos: Miniasbakje, glow in de dark, hoofdlampje etc
Claires (accessoire winkel in vrijwel iedere grote stad): hoeden, tutu’s, beenwarmers en andere accessoires
Hema: fiets accessoires/zaklamp voor aan je stuur etc
Dump Stores: water fles/ army stuff/ goggles
Online:
Walmart: hoewel niet iedereen fan is en kwaliteit zeer kan verschillen, kan je hier veel kopen: coolbox,
campingstoeltjes, zaklamp, led lampen, fiets etc. Omdat vlak voor BM veel spullen uitverkocht zijn, is het
raadzaam een account aan te maken. Een maand van te voren kan je alles reserveren. Kies op de site: adres
walmart waar je je spullen wilt ophalen en ze staan daar klaar om op te halen.
Marktplaats/ Ebay/Amazon: voor alles en nog wat: el wire, camelbag, glowbys, tutu’s, gadgets etc.
Note voor ebay: besef dat levering lang kan duren en dat el wire etc vanuit China bij mij talloze keren nooit is
aangekomen.
Online: www.Etsy.com
El wire/ led verlichting/ glow in the dark en andere verlichting:
ebay= stuk goedkoper dan via party sites
action heeft erg veel: begin van de zomer veel solar gadgets/fiets verlichting etc
www.kitelight.nl
www.dx.com
www.iPrototype.nl (heeft veel en binnen een dag thuis-goede ervaring mee voor last minute dingen)
Camelbag: marktplaats/ebay/amazon/
Goggles: http://www.dxdesertgoggles.com/eliminator.htm
In veel dumpzaken/ sportzaken
Stofmaskers: In verf winkels / online
de

(2 hands) kleding:
IJ hallen Amsterdam Noord (1x per maand op zaterdag en zondag)
C4C.Vintage.nl, Trouw gebouw, amsterdam
Noordermarkt Amsterdam ( Iedere maandag 9.00-12.00)
Waterlooplein, Amsterdam
Lindengracht, Amsterdam
Zipper, damstraat en op negen straatjes
Karma Karma, Admiraal de Ruijterweg

Kleding:
Diabolo, Damstraat,Amsterdam= geweldig winkeltje voor mannen en vrouwen. Niet goedkoop maar al ga je
alleen voor de inspiratie
Mask Shop Venice,Warmoesstraat 18 a, Amsterdam
The Party Shop, Waddenweg 3a, Amsterdam
Party House, Rozengracht 92, Amsterdam
Witbaard, Ferdinand Bolstraat 22, Amsterdam
Danial's, 85 AlbertCuypmarkt 85, amsterdam
NewYorker, Kalverstraat amsterdam
Jan (de grootste in zelfmaakmode): Albert Cuypstraat 203a
)’(

Wat -waar kopen in USA:

NOTE: er worden voor ons Europeanen veel dingen online te huur of te koop aangeboden. Helaas zitten hier
veel rip off tussen en ken ik teveel verhalen van Burners die eenmaal aangekomen in USA met lege handen
stonden. Wees voorzichtig, check dubbel check of verhuurder/verkoper betrouwbaar is!

algemene link via BM http://www.burningman.com/preparation/resources/resources2012.html
2hands- BM Kleding:
SF:
Haight Street : niet goedkoop en vlak voor BM is er natuurlijk minder keus maar veel winkeltjes
een winkel met van alles voor burners kleding-fietsen: SF http://www.playaplace.com/
aan de overkant van SF: Bakery Lofts- 4600 Adeline St Emeryville, CA
Reno:
• Junkees, 960 South Virginia Street =aanrader alleen al voor sfeer!
• Polyesterher’s costume Boutique, 655 South Virginia Street
• The Doll House, 1092 South Virginia Street
• The Melting Pot World Emporium, 1049 South Virginia Street
• Menagerie Costumes, 1999 South Virginia Street
• Prism Magic Clothing & Imports, 2161 Pyramid Way
Gerlach:
https://www.facebook.com/events/750026698376961/?ref_newsfeed_story_type=regular
Fiets :
huren: Black Rock Bicycles in Reno => www.blackrockbicycles.com
2dehands fiets kopen:
• Burner Bikes LLC in Gerlach=> randy@gbis.com
• Kiwanis Bike Program in Reno=> www.kiwanisbikes.org. / kiwanis_bikes@sbcglobal.net.
• Reno Bike Project=> helaas is het reserveren hier niet mogelijk dus ter plekke shoppen
Nieuwe fiets kopen: Walmart of Save Mart
Kampspullen:
• Carter Bros.Ace Hardware: 1215 South Virginia Street
• Lowe’s home Improvement: 5075 Kietzke Lane of 1355 Scheels Drive
• Home Depot: 5125 Summit Ridge Drive of 6590 South Virginia Street
de
• Twin City Surplus: 2 hands/ tenten/touw etc etc

•
•

http://burners.me/2013/08/12/shop-local-twin-city-surplus-has-burner-needs-covered/
Walmart
http://www.playapads.com/Home_page.html = verhuur van camping pakketen (handig als je niet
alles zelf wilt kopen maar heb geen ervaring of deze betrouwbaar is)

Dried ice Reno:
• 701 keystone ave, reno, nv 89503
• north hills, reno, nv 89501
• 525 keystone ave, reno, nv 89503
• 1630 robb dr, reno, nv 89523
• 5150 mae anne ave, reno, nv 89523
Drank:
•
•
•
•

Jashan Market : 436 N Virginia St, Reno
Java Jungle: 246 W 1st St, Reno
Craft Wine and Beer:22 Martin St, Reno
Ben's Fine Wine & Spirits:Lakeside Dr, Reno

Eten:
Save Mart Supermarkt= eten is betere kwaliteit dan walmart
• !! 525 Keystone Avenue, Reno, NV, 775-786-2150
• 9750 Pyramid Lake Highway, Sparks, NV, 775-425-2700
• 565 East Prater Way, Sparks, NV, 775-359-9060
• 195 West Plumb Lane, Reno, NV, 775-786-0138 (back of store)
Traders Joe’s: 5035 South McCarran Blvd (unique and yummie food)
Whole Foods Markt:Healthy food!
• 6139 South Virginia Street, Reno, NV, 775-852-8023
Walmart: voor kampspullen/ eten/water
• 2425 E 2nd St/ / Reno= richting Sparks
• 5260 W 7th St/ Reno= meest in centrum
)’(

Vooraf dingen kopen bij walmart:
Bij Walmart kan je dingen vooraf bestellen: t staat dan klaar in het door jou aangegeven store.
Hoe te werk: klik aan welke dingen je wilt en kijk of hier wordt aangegeven ship to store(alleen deze
artikelen kan je laten afleveren!)
Bekijk hoe lang t duurt om af te leveren- eerder bestellen en betalen heeft geen zin. Tegen die tijd
kan het zijn dat een aantal artikelen uitverkocht zijn (fiets is zo,n voorbeeld). Je bent niet de enige
burner die bestelt.
Betalen kan nogal eens fout gaan. Credit card en je adres moet kloppen maar zip code invullen lukt
niet in aangegeven hokje. Zo vul je t in:
We recommend you follow these steps to edit your billing information when you are placing your order in our
website.
• Enter full International address in the two address lines (dus adres in eerste line en je postcode en stad in de
de
2 )
• Input US city, state, and zip code of destination (hier kan je bestaand USA zip code invulen maar welke doet er
niet toe. Ik doe die van mijn hotel)
• Enter their base International phone # without the 001 or 011 prefix

You may also try to reorder with another payment method. Because your order was canceled, your bank will
remove the authorization hold on your card. If it is not removed within 7 days, please contact your financial
institution about their authorization policy as Walmart.com does not control the actual removal on your card. If
you have additional questions, please reply to this email or call us at 1-800-966-6546."

Lukt dit niet: mail walmart. Ze geven erg snel een antwoord en zijn zeer behulpzaam.

Handige sites/links
Ticket informatie:
• http://tickets.burningman.org/
BM site:
• http://survival.burningman.com/culture/the-10-principles = 10 principles
• http://eplaya.burningman.com/ = forum op BM site voor al je vragen/andere info
Iets gevonden of iets kwijt? Mail naar: lostandfound@burningman.com.
BM Map:
• https://burnermap.com/map/ : geef aan waar je staat en bekijk waar je vrienden staan
• http://tlas.org/bm_registry/: voor Euroburners. Geef aan waar je staat
Lift nodig?:
• https://www.carsurfing.com/events/904 : lift nodig of aanbieden naar BM?
Blogs:
http://burners.me/ is usa burners blog met allerlei info +plaatsing kampen:
http://burners.me/2012/07/09/camp-placement-info-trickles-out/
Preparation:
• http://survival.burningman.com = survival guide
• http://www.burningman.com/preparation/event_survival/rvs.html
• http://www.burningman.com/preparation/event_survival/securing.html
• http://titanradiator.com/rv/RV_Camping.pdf = RV tips
• http://www.templetons.com/brad/burn/burnrv2.html =RV of tent?
• http://www.anybodyburns.com/bmhintstips.htm
Survival tips op you tube: https://www.youtube.com/watch?v=sI2Bt8bMvrk&sns=em
Mooie movies die goede weergave geven van Burning Man:
• https://www.youtube.com/watch?v=kGkmUcyqLGA&ab_channel=HDDocumentaryFilms
• http://www.youtube.com/watch?v=RJCYEUKItRY&playnext=1&list=PL9B913DEACD00EE20&feature=r
esults_video
• http://www.youtube.com/watch?v=1aSscXXpmNY
• https://www.youtube.com/watch?v=kGkmUcyqLGA&ab_channel=HDDocumentaryFilms
inspiratie:
• http://webbery.com/galleries/burningman/index.html
• http://www.darrenkeith.com/#/PERSONAL/Burning%20Man/1/thumbs
• http://www.blackrockyearbook.com/Welcome/Welcome.html
Overige links:
• http://kitoconnell.com/writing/lexicon/ = BM lexicon= legt termen uit die je veel hoort/geestig
• http://www.rockstarlibrarian.com/?page_id=5 : zij maakt ieder jaar een gids welke DJ’s/muziek waar
en wanneer draait/speelt
• http://www.burningman.com/preparation/event_survival/live_weather.html#.UfOjeI1M_Tp =
weersvoorspelling
• http://blackrockdesert.org/current-conditions/ = weersvoorspelling
• www.skyscanner.nl of www.ebookers.nl = voor goedkope vluchten

)’(

Appendix 1

Checklist
q 2x uitdraai bewijs van je kaartje als je deze niet thuis hebt laten sturen! Nee, digitaal op iphone= is
niet geldig/werkt niet en 1 uitdraai is snel kwijt
q Kleuren copy paspoort en rijbewijs
q Zorg dat je $ 5 of 10 biljetten hebt zodat je op BM je koffie/ ijsblokjes kan kopen
in mijn camelback zit altijd: (NB als je je rugzak ergens neerzet houdt m beetje in de gaten=> kan mee
genomen worden)
q Water ;-)
q M’n goggles/zonnebril/stofdoek
q labello
q mini hand reiniger/ pocket versie: natte wipes
q mini asbakje
q een pen+ klein notitie blokje om email adressen uit te wisselen of kampplek
q Mijn camera (+reserve batterij)
q Een energy bar
Kleding en bescherming:
q Gewone kleding voor terug weg in vacuüm zak
q Dress ups ( maar geen veren/glitters of andere dingen die los laten=MOOP)
q Warme fake fur jas: ja t kan tegen vriespunt worden snachts
q Warme kleding: laagjes / thermo ondergoed/ fleece trui/ fake fur jas / mouwloosbontje/
handschoenen /beenwarmers / Fake fur muts.
q Prettig zittende schoenen / slippers (voor de kleine stukjes of je kamp)
q Meer dan voldoende (badstof)sokken.
q Hoeden/ pruik
q Je tutu voor tutu tuesday
q Kilt/army skirt
q Regen jas/poncho; ja het kan regenen!
q Zonnebril (2x).
q Goggles (stofbril) die goed afsluiten (tegen alkaine)
q Stofmaskers/ 3x stof doeken (doeken worden snel stoffig en fijn een schone te hebben)
q Bling bling- glow in de dark, El Wire en andere verlichting
Aanvullende dingen en/of optioneel:
q Camelbag 2 liter (drink je minimaal per dag!)
q rugzak
q can voor drank
q eigen beker met deksel + karbijnhaak om aan fiets/riem te hangen
q Keycord voor je fiets sleutel/ RV sleutel
q Karabijnhaken
q Labels: ik label mn camelback/ fototoestel/ fiets met mijn naam-telefoon- camp placement!
q dikke stift & pen
q notieboekje/dagboek
q Labels die je kan plakken op/bevestigen aan fototoestel/camelbag en andere waardevolle spullen met
daarop naam/email/telefoonnr/ kampplaatsing ( in t geval dat je iets kwijt raakt)
q visite kaartjes (makkelijk email adres uitwisselen)
q Miniasbakje+ windaansteker
q Wekker (als je zonsopgang wilt zien handig om te kunnen zetten)
q Horloge (niemand draagt een horloge maar ivm workshops die op een bepaalde tijd beginnen)

q
q
q
q
q
Fiets:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

naald en draad/veiligheidsspelden
USA stekker
camera+ oplader+ batterijen/ ipad om je foto’s direct te downloaden
telefoon+oplader
Ipod+ boxjes/ contact stekker voor aansluiting in RV : als je even je eigen muziek wilt horen
Fietsenrek+ bevestigingsbanden
Fietsslot (+ reserve)
Voldoende verlichting
Mandje
Fietsbel/toeter
Versiering
Badstof voor zadel
cerflon procycling cleaning wax tegen piepende scharnieren (werkt beter dan olie)
band plakspul (optioneel want er zijn voldoende camps die fietsen repareren)

Verlichting:
q El wire/ kerstlampjes/ solar lampjes/ voor en achter lamp voor fiets/ zaklampje speciaal te bevestigen
op fiets/ Glow in the dark gadgets
q Hoofdlamp; handig op fiets of als je naar dixie gaat (handen vrij)
q Klein zaklampje
q Grote zaklamp of Led lamp voor kamp
q Extra batterijen voor alles
q Solar lampjes die je in de grond kan steken/ kan ophangen= fijn thuis komen in t donker en
herkenbaarheid van je kamp
Lichaam /verzorging:
q Heel veel baby wipes: ipv douche/ schoonmaken lichaam (pocket wipes voor in rugzak)
q Zonnebrand: factor 50, cooling - non grease- spuit (want anders plakt t zand op je huid)
q 3x Lippen balsem met hoge factor!
q Hele goede voetencrème=> Flexitol Brand Heel Balm: erg goed tegen gebarsten voetzolen. S’morgens
en voor slapen op doen / ¼ witte wijn azijn+ 3/4 water=voetenbadje
q Aloe Vera Body lotion(je huid droogt uit) of aftersun.
q handcrème
q Desinfecteer handcrème / handschoonmaak spul met citroen=handig als je aan je fiets hebt moeten
sleutelen
q Haar conditioner /olie
q Neus spray/ dampoo inhaleer ding
q Vaseline tegen geïrriteerde neus/handen/lippen
q Kleenex zakdoekjes
q Oog druppels
q keelpastilles
q Lenzendragers: Extra paar lenzen + reserve bril
q Astma: inhaler
q Snel last van koortslip? Neem spul mee!
q 2x Oordoppen: om te slapen maar ook ter bescherming voor harde muziek
q Ooglapje: om overdag te kunnen slapen
q First Aid Kid: (blaren)pleisters/ Imodium / Ibuprofen / jodium etc.
q Je medicijnen/ condooms/ tampons
q Vitamine pillen
q Tandpasta+ tandenborstel
q Scheerspullen
q 1 laags wc papier (alleen dit is toegestaan in de Dixies, dus nee geen natte toilet doekjes want dan
raken de dixies verstopt!)

Keuken spullen:
q Beker/ bord/bestek/pannen etc
q Blikopener
q Kurkentrekker/ flessenopener
q Afwasborstel+ afwasmiddel
q schaar
q Trechter om je drank makkelijk in je can te gieten
q lucifers
q WC Paper: alleen 1 laags papier/ in alle dixies aanwezig dus erg veel heb je niet nodig
q Schoonmaak doekjes voor RV
q Ziplock zakjes in diverse maten
q Tubberware bakje= handig voor restant eten
q Stevige vuilniszakken
q veger & blik
q Schoonmaak spullen voor RV: witte azijn, voldoende sponsjes, etc
Linnengoed:
q Lakens
q Warme slaapzak/deken
q kussen
q Opblaasmatras als je in tent slaapt
q Handdoeken
q 1x handdoek/laken in vacuüm zak voor na BM
Kamp:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Tent
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

RV/auto: maak reserve sleutels!!!
lege gallon om extra benzine mee te kunnen nemen
Camping stoeltjes+ tafel
Koelbox ( Coleman 5 of 6 zijn beter geïsoleerd dan normale koelboxen)
wind kaarsen
grote zaklamp/ led lamp
Solar lampjes voor in grond
Wierrook
iets om je kamp te versieren: zodat andere en jijzelf je kamp makkelijker kunnen vinden=> oranje
vlaggetjes of zo
lege gallon=plasfles voor mannen
buiten douche RV: bouw een zeil constructie om je water op te vangen
solar douche=> Constructie om deze op te hangen+ zeil structure om water op te vangen MOOP!=>
dik blauw zeil+ haringen+ stokken om rand omhoog te houden
water dispenser tank werkt ook prima om ergste vuil van je lichaam af te krijgen
Tent Cover om de hitte van de zon te blokken
zilver isolatie folie op je tent tegen de zon
Solar douche+ constructie om deze op te hangen en t water op te vangen
Rebars
Tennisballen (bescherming rebars)
Buizen om rebars te kunnen buigen
Voldoende touw
Ducktape( om gaten kieren dicht te maken)
zeil voor op grond om op te zitten (je ziet veel tapijt maar is lastiger stof vrij te maken en als t gaat
regenen niet handig)
Stoeltjes+tafel
Veger+blik
Kookgerei
Coolbox

q Voldoende solar of led verlichting

Gereedschap:
q Minitoolkit
q Goed zakmes
q Stevige werkhandschoenen
q Veel Duck Tape
q Schilderstape: en wel de blauwe! (beschadigd je RV niet)
q Tie wraps
q Touw: veel en in verschillende diktes en lengtes / zorg dat je stevig touw hebt
q Grote rubber werkhamer; om rebars in harde ondergrond te krijgen (2 holle buizen om rebars te
kunnen buigen)
q Bruin papier op rol te krijgen om op vloer RV te plakken(beschermt tegen dust)

Eet & drank suggesties:
Eet gezond maar koop verstandig in: lang houdbaar eten=>alles rot snel weg en je ijskast is klein. Neem niet
teveel mee (over algemeen doe je dit snel) maar het is tevens wel leuk om net genoeg te hebben om iemand
anders uit te kunnen nodigen voor een maaltijd. Bij ons in t kamp werd goed en veel gegeten, je bent immers
de hele dag in beweging.
q Heb je de tijd? kook dan vooraf bv pasta saus die je in vriezer kan doen/ voorgekookte eieren
q Vergeet niet ziplocks zakjes te kopen => voor restant eten in ijskast/coolbox
q Water: zorg dat je echt voldoende water hebt! 1.5 gallons per persoon per dag (incl drinken &
afwassen/koken)
q Ijsblokjes & dried ice
q Ijsjes=> kinder ijsjes per doos te verkrijgen die je nog moet invriezen= leuk om uit te delen
q Drank (voldoende om te kunnen delen)
q Voldoende frisdrank/sap om te mixen en omdat je soms echt geen water/drank meer kan zien en je
behoefte aan zoet opeens sterk is
q Aanleng limonade (omdat je water en drank soms beu bent en zo toch je water binnen krijgt)
q Tomatensap=lekker voor kater
q Redbull
q Brood/crackers/ baggels
q Beleg (smeerkaas/ nutella/jam )
q boter
q Koffie/ thee
q Suiker
q koffie melk (die houdbaar is buiten ijskast)
q Peper/zout/ kruiden
q Ketchup/mayo/ mosterd
q Lang houtbaar fruit zoals appels en een meloen die nog niet rijp is
q Citroen (lekker voor mix/ in water)
q Energy bars
q Noodle soep=snel klaar/zout
q broodjes+hotdogs= snel klaar en vult voor s’middags
q (kant en klare) pannenkoekjes+ jam/stroop: vullen goed
q Voorgekookte eieren!
q Zoutjes& snoep : chips/nootjes/gedroogd fruit/ rozijnen/ lollies
q Avondeten: pasta maaltijd/ rijstmaaltijd/ burritos/ maaltijd soep

Appendix 2:

Law Enforcement at the Playa
Politie(Rangers) en je rechten

Weet wat je rechten zijn. Hiervoor verwijs ik naar de volgende links:
http://survival.burningman.com/rules-regulations/law-enforcement/
http://burners.me/2012/08/21/more-safety-tips/

